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Same 
amerykanizmy

A wcale nie z Cergowej widziane. Ani z kopca Ko-
ściuszki w Krakowie, ani z połoniny, ani znikąd w tubyl-
czym kraju. Po prostu z drugiej półkuli.

Z janapawłowego lotniska z Balic w Krakowie austria-
kiem do Wiednia, skąd po nieco więcej niż godzinnej prze-
siadce, w trakcie której szczegółowa kontrola osobista, ko-
lejnym austriackim boeingiem, za ocean. Do Nowego Jorku. 
Tu z kolei ponad godzinna kolejka do odprawy paszporto-
wej, dokładne sprawdzenie paszportu i wizy, i już na ze-
wnątrz największego nowojorskiego lotniska JFK (Johna 
Fitzegeralda Kennedy’ego). Czeka Bieta. 

I jedziemy do domu. Na Metropolitan Ave. A tam 
wszystko w takim samym porządku, jakbym zostawił to 
miejsce wczoraj.

Czasu nie jest za wiele, bo terminy gonią. Jakiś szybki 
spacer, jakieś telefony, i już wizyta z panem Andrzejem w 
Instytucie Józefa Piłsudskiego na Manhattanie. Aha, mo-
ment wcześniej jesteśmy na Times Squer, dla mnie najpięk-
niejszym placu świata, i choć jasny dzień, plac rozświetlony, 
ale gdzie mu tam do nocnej scenerii. Wydawało mi się, że 
nic już jaśniejszego na świecie nie ma. Ale nie uprzedzajmy 
wypadków.

Instytut nowojorski Józefa Piłsudskiego, to placówka na-
ukowo-badawcza zajmująca się nie tylko życiem i działal-
nością Marszałka, ale także najnowszą historią Polski. Wiele 
się tam dowiedziałem, sporo nauczyłem, poznałem cieka-
wych ludzi. Na ścianie w Instytucie piękny obraz Chełmoń-
skiego, autorska replika „Czwórki” z galerii narodowej w 
Sukiennicach. Najpiękniejszy dla mnie obraz świata.

Ale Nowy Jork krótki tym razem. Jeszcze spacer w oko-
licy mostu Verrazano, ogromnego i pięknego, mostu, pod 
którym wpływają do nowojorskiego portu wszystkie statki 
tu zawijające. Kiedy przybijała brytyjska Queen Mary, a po-
ziom wody w nowojorskiej zatoce był zbyt wysoki, trans-
atlantyk musiał odczekać swoje, aby sie zmieścić pod Ver-
razano. Przez ten most każdego roku prowadzi trasa świa-
towego maratonu, który kończy sie w Parku Centralnym na 
Manhattanie; niechby tu wreszcie przyjechała pani Iza Za-
torska i pokazała, jak biegają Polki. I do tego jeszcze Polka 
podkarpacka!

Trzy, cztery dni, i pakujemy manatki. Samolotem do Las 
Vegas, i noc w tym mieście rozświetlona, jakby ciemność 
tu nigdy nie zaistniała. To miasto na pustyni nie zasypia ni-
gdy. O czwartej nad ranem rojno, jak gdyby to była jedena-
sta w południe. Sklepy pootwierane, niemal we wszystkich 
zaniżono ceny i coś co kosztowało dwieście, dziś można 
kupić za pięćdziesiąt dolarów. Ale wiele wskazuje na to,  
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20 lat z Czytelnikami
Jubileusz 20. lecia Dukli.pl

2 lipca br. w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli odbyła się uro-
czysta sesja Rady Miejskiej w Dukli. W programie sesji był Jubileusz 
20. lecia Dukli.pl/Dukielskiego Przeglądu Samorządowego i promocja  
albumu fotograficznego „Dukla – gmina atrakcyjna turystycznie”. Sesję 
otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic.

2006 roku. Przez te wszystkie lata pi-
smo było urozmaicane różnymi rubry-
kami, ciekawostkami. Powstawały ru-
bryki stałe, z których część jest konty-
nuowana do dnia dzisiejszego. Obecnie 
jest 14 rubryk stałych, które ukazują sie 
co miesiąc lub rzadziej. Kilkakrotnie 
zmieniało się logo gazety, ale zawsze 
niezmiennym elementem był i jest herb 
Dukli. Zmieniała się także cena gazety 
od 1000 – 5000 zł przed denominacją 
i od 0,80-2,80 zł po denominacji. Po-
czątkowo gazeta miała 8 stron, obecnie 
28 lub 32. Od 1 stycznia 2009 roku ga-
zeta zmieniła nazwę na Duklę.pl z pod-
tytułem Dukielski Przegląd Samorzą-
dowy. Na jej łamach ukazało się kilka 
tysięcy artykułów, informacji, reklam, 
ogłoszeń, wywiadów, drukowane jest 
także prawo lokalne - uchwały Rady 
Miejskiej w Dukli. Gazeta publikuje 
informacje bieżące, lokalne i z regionu. 
Podsumowując, redaktor naczelna po-
wiedziała: Przez 20 lat zapisano 4445 
stron formatu A4, wydano 240 nume-
rów gazety, pojawiło się 1146 reklam, 
wywiadów udzieliło 152 osoby, łącznie 

zapisano 27 536 775 
cm2 papieru. 

Po przedstawieniu 
historii miesięcznika 
redaktor naczelna ga-
zety w imieniu Redak-
cji uhonorowała imien-
nymi grawertonami  
z podziękowaniem wy-
dawców: Marka Gó-
raka, Zygmunta No-
waka i Wiesława Ja-
kimczuka oraz osoby 
współpracujące z ga-
zetą: Jadwigę Mo-
rawską, o. Krystiana 
Olszewskiego, Wal-

demara Półchłopka, Józefa Janow-
skiego, Barbarę Żwirecką, Stani-
sława Kalitę, Bogdana Kaczora, Wa-
cława Cyrana, Mirosława Matykę, 
Henrykę Leńczyk, Janusza Krowic-
kiego, Daniela Białego, Sabinę Mo-
rawską, Janusza Kubita, Bogdana 
Szczurka, Edwarda Marszałka, Ar-
tura Paczkowskiego, Bartosza Szcze-
panika, Przemysława Ziółka, Sła-
womira Błażewicza, Jarosława Szu-
brychta, Bogdana Trybusa, Bła-
żeja i Stanisława Szczurka i statuet-
kami: Stanisławę Zaniewicz, Marię 
Walczak, Halinę Cycak, Fryderyka 
Krówkę, Zbigniewa Ringera, Augu-
stynę Nawracaj, Zenona Dudzika, 
Aleksandrę Żółkoś, Wiktora Szyn-
daka, Norberta Uliasza, Jana Grzy-
wacza, Tadeusza Krotosa, Zenona 
Leńczyka, Witolda Puza, Barbarę 
Pudło, Małgorzatę Walaszczyk-Fa-
ryj i Henryka Kyca. 

Statuetkę od Redakcji redaktor na-
czelnej Krystynie Boczar-Różewicz 
wręczyła Halina Cycak. Burmistrz Ma-
rek Górak dziękował jej za wieloletnią 
pracę w tworzeniu gazety i w uznaniu 
zasług wręczył kwiaty i grawerton z 
podziękowaniem. Podsumowując dys-
kusję, burmistrz Marek Górak podzię-
kował wszystkim za pracę przy tworze-
niu gazety, jej doskonalenie i starania 
w utrzymaniu jej na rynku.

W programie uroczystej sesji była 
również promocja albumu fotograficz-
nego „Dukla – gmina atrakcyjna tu-
rystycznie”. Krystyna Boczar-Ró-
żewicz – gł. specjalista ds. promocji, 
pod redakcją której powstał album za-
prezentowała go, a także dziękowała 
wszystkim, których zdjęcia znalazły 
się w albumie i sponsorom za wsparcie 
finansowe: Podkarpackiemu Bankowi 

Prezentację multimedialną pt. „20. 
lecie dukielskiego miesięcznika” za-
prezentowała Krystyna Boczar-Róże-
wicz redaktor naczelna gazety. Redak-
tor powiedziała: „Jubileusz 20. lecia 
dukielskiego miesięcznika to święto ca-
łej społeczności lokalnej gminy Dukla, 
to kronika gminy. To święto nie tylko 
tych, którzy przez dwadzieścia lat two-
rzą gazetę, ale przede wszystkim tych 
którzy ją czytają. Przez 20 lat ukazało 
się 240 numerów gazety i trzy numery 
specjalne: w kwietniu 1991roku nr „0”, 
kolejny nr w czerwcu 1997 roku z okazji 
przyjazdu papieża Jana Pawła II i ka-
nonizacji św. Jana z Dukli, i w kwietniu 
1991 roku z okazji 10. lecia gazety.....” 
Na temat dukielskiego miesięcz-
nika została napisana praca magister-
ska przez duklankę Annę Radwańską 
pt. „Dukielski Przegląd Samorządowy 
1991- 2005 – próba monografii”. Praca 
napisana została pod kierunkiem prof. 
dra hab. Romana Jaskuły na Wydziale 
Humanistycznym Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Aka-
demii Pedagogicznej w Krakowie w 
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20 lat z czytelnikami

dokończenie ze str. 3

że LV przeżywa wielki kryzys. W kasynach jakby 
mniej ludzi, podobnie w wielkich magazynach. 
Tym razem nie kusiłem szczęścia, przed paroma 
laty straciłem tu trochę dolarów. I jak ma przy 
takich klientach wyżyć miasto, które żyje z ha-
zardu? Las Vegas, to punkt naszej amerykańskiej 
zbiorki. Przyjeżdża Kuba ze swoimi i w trzy sa-
mochody jedziemy w kaniony rzeki Kolorado. 
Tam czeka na nas łódź, popłyniemy nią na ponad 
tydzień w absolutnie piękną podróż. Rzeka ma w 
tym miejscu sto kanionów, przepłynąć je wszyst-
kie nie sposób w tak krótkiej podróży, ale sporo 
z nich zaliczyliśmy. Zobaczyliśmy miedzy in-
nymi jeden z naturalnych cudów świata, słynny 
Rainbow Bridge- Most Tęczowy. To jest gigan-
tyczny skalny twór, tworzony przez tysiąclecia 
przed wodę, słońce i powietrze. I tak stoję i stoję, 
załoganci już niemal wszyscy na pokładzie, a ja 
oczu nie mogę oderwać od tej cudowności. Ra-
inbow Bridge, to była świetność dla zamieszku-
jących te tereny Indian ze szczepu Navaho, dziś 
tu rezerwat ścisły i prośba wypisana na tablicy, 
aby nie przechodzić pod łukiem, dla zachowania 
tej właśnie indiańskiej świetności i tradycji. Bo to 
ich ziemia, ich duchy jeszcze krążą w kanionach 
rzeki i na ogromnych płaskowyżach, gdzie kiedyś 
rozkładali swoje wigwamy, palili ognie i wycho-
wywali dzieci. Do dziś nie mogę się połapać, jak 
można było żyć na tych bezludnych, bezdrzew-
nych i bezzwierzęcych pustyniach. Ale żyli Nava-
howie, Mohavkowie, zaludniali ten ogromny kraj 
i odcisnęli na nim swoje piętno. To oni ten kraj 
stworzyli, a kiedy do głosu doszli biali, wymościli 
swoje domy i poczuli sie w nich panami, zaczęli 
wojować z czerwonoskórymi. Potem, jakby w po-
czuciu swojej winy, pozwalali Indianom zakładać 
kasyna gry. Byłem w takim przed paroma laty, to 
byl Foxwood w stanie Nowy Jork, przepuściłem 
znów trochę dolarów i jako Biały odczułem to 
niemalże jako zadośćuczynienie, choć to przecież 
nie moje plemię wojowało z Czerwonymi.

Powiem jeszcze, że i gór trochę przewędrowa-
łem, bo nimi otoczona jest cała ta woda i wszyst-
kie kaniony. Po zacumowniu zawsze był czas na 
wędrowanie; kaniony to strome skały wznoszące 
sie wprost z wody, ale są miejsca, gdzie i wspi-
naczka i sporo adrenaliny, kiedy spojrzeć w dół, 
a tam sto metrów przepastnej pustki. I w dole ta-
fla wody.

No dobrze, ale skąd to wszystko. Ta cała 
Ameryka. Skąd te wszystkie pływania, pustynne  
i wodne wydarzenia i cały ten gwar w temperatu-
rze stu farenheitów? Otóż z Kristen żeni sie Kuba, 
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Spółdzielczemu 
Oddział w Dukli, 
Przedsiębiorstwu 
Produkcji Ma-
teriałów Drogo-
wych w Rzeszo-
wie, Przedsiębior-
stwu Produkcji 
Kruszywa Żwir-
Geo w Trzcianie, 
Stacji Narciarskiej Chyrowa – Ski, Spółce Metalnaft i Towarzystwu 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Rzeszowie. 

Na małej wystawce zorganizowanej z okazji Jubileuszu 20. lecia 
można było zobaczyć wszystkie numery archiwalne dukielskiego mie-
sięcznika, a także zakupić nowy, promowany album, prezentujący ar-
chitekturę, przyrodę, turystykę i imprezy stałe gminy Dukla. Uroczy-
stą sesje uświetnił koncert muzyki klasycznej uczniów Społecznej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krośnie. Grali Kinga Welz - Fanta-
zję rosyjską  (Leo Portnof), Jaś Kopacz - Kołysankę misia (Rene Ber-
thelod), Karolina Wolańska - Taniec z baletu Harnasie (Karol Szyma-
nowski) wszyscy z  akompaniamentem p. dyrektor Doroty  Skibickiej 
i Paulina Kopleńska - Fantazję Cis-moll.

Wszystkim, którzy przyczynili sie do sprawnej organizacji Jubile-
uszu 20. lecia gazety bardzo serdecznie dziękuję, a gazecie życzę ko-
lejnych jubileuszy.

Uczestników quizu o dukielskim miesieczniku Dukla.pl, którzy 
wygrali roczną prenumeratę zapraszamy do redakcji, która znajduje 
sie obecnie w Urzędzie Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój 
nr 12.

kbr

ciąg dalszy na str. 7

Co ma Dukla do Kuwejtu?

Prace budowlane  
w toku

Od maja br. trwa przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu 
Gminy w Dukli. W ramach przebudowy zmieniany jest nieszczelny 
stropodach, w miejsce którego będzie wykonany dach dwuspadowy 
z poddaszem użytkowym. Od strony wschodniej budynku wykony-

wany jest szyb windowy 
z platformą dla niepeł-
nosprawnych. Również 
od strony wschodniej 
zostanie dobudowane 
nowe skrzydło wraz z 
klatką schodową. Prace 
te związane są z ko-
niecznością dostosowa-
nia budynku do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i dostosowania się do wymogów przeciwpo-
żarowych. Wykonane zostanie także docieplenie budynku i elewacja. 

W związku z trwającymi pracami przez najbliższe miesiące biura: 
Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych 
zostały przeniesione do suteren.

Za utrudnienia przepraszamy.

kbr

Z dyrektorem geologii i rozwoju Oddziału Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  
w Sanoku Józefem Poterą rozmawia Krystyna 
Boczar-Różewicz

Przemysł naftowy znany jest na Dukielszczyźnie od 
XIX wieku. Tu w pobliskiej Bóbrce powstała pierwsza na 
świecie kopalnia ropy naftowej. W Ropiance w gminie Du-
kla, w 1882 roku funkcjonowały 63 szyby, co prawda o 
niewielkiej wydajności. W 1885 roku z inicjatywy Wła-
dysława Fibicha kontynuującego starania zmarłego Igna-
cego Łukasiewicza powstała tam pierwsza w Polsce, a być 
może i w Europie, zawodowa szkoła nafciarska – Prak-
tyczna Szkoła Wiercenia Kanadyjskiego – wyposażona w 
najnowocześniejsze ówcześnie urządzenia. W Karpatach 
polskich odkryto ponad 20 złóż gazu ziemnego i ponad 70 
złóż ropy naftowej. Wydobyto tu ponad 15 mld metrów sze-
ściennych gazu i ponad 13 mln ton ropy naftowej. Te złoża 
zalegały stosunkowo płytko bo na głębokości do 1-1,5 km. 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wznowiło po-
szukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, ale na głębo-
kościach 3-6 km, na co pozwalają obecne badania i nowo-
czesne technologie.

K. Różewicz: Panie dyrektorze na Dukielszczyź-
nie już prawie 150 lat wydobywa się ropę i gaz 
ziemny. Obecnie w okolicach Dukli stoją wieże 
wiertnicze, czy to oznacza, że zostały odkryte 
nowe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na na-
szym terenie?

Józef Potera: Złoża, wiercenia i wydobywanie 
ropy były i są znane na tym terenie. Przemysł 
naftowy jest tu znany i dobrze postrzegany, bo 
od ponad stu lat dawał ludziom pracę, do-

brą pracę. Teraz następuje powrót do poszukiwań i wydobycia, 
ale w zmienionej formie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
realizuje od pewnego czasu strategię, polegającą na wznowieniu po-
szukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego w części Karpat znajdujących 
się w obszarze województwa podkarpackiego. Prowadzone są w Kar-
patach wiercenia głębokie, nawet do 3-6 km. Obecnie kiedy mówimy 
o bezpieczeństwie energetycznym kraju w zakresie zabezpieczenia w 
gaz i ropę naftową, ten obszar staje się ważny. W Karpatach polskich 
odkryto ponad 20 złóż gazu ziemnego i ponad 70 złóż ropy naftowej. 
Wydobyto tu ponad 15 mld metrów sześciennych gazu i ponad 13 mln 
ton ropy naftowej. Te złoża zalegały jednak stosunkowo płytko bo na 
głębokości do 1 -1,5 km. Takie było ówczesne rozpoznanie i możliwo-
ści technologiczne. Były przypuszczenia, że złoża węglowodorów na 
tym terenie znajdują się na większych głębokościach tzn. 3-4-5, a na-
wet 6 km. Na takie wiercenia, które są bardzo kosztowne, pozwala nam 
obecna technologia i oczywiście wcześniej prowadzone badania sej-
smiczne, na podstawie których dokonujemy wyboru najlepszego miej-
sca do posadowienia odwiertu. Jesteśmy zadowoleni, że badania po-
twierdziły przypuszczenia, gdyż na terenie, który jest kolebką przemy-
słu naftowego, ludzie tu żyjący dobrze to postrzegają. Obecnie trwają 
prace przy odwiercie Dukla-1, zlokalizowanym w Równem oraz w Teo-
dorówce przy odwiercie Draganowa-1 i Draganowa-2.

ciąg dalszy na str. 6
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dokończenie ze str. 5
Co ma Dukla do Kuwejtu

kbr: Dlaczego odwierty w Teodorówce nazwano Draganowa-1 i Draga-
nowa -2. To trochę niesprawiedliwe dla mieszkańców Teodorówki. Czy 
jest to w jakiś sposób uzasadnione?

Józef Potera: Wynika to z uwarunkowań geologicznych, mówimy 
o fałdzie Dukla i Draganowa. Nazwy geologiczne nie zawsze pokry-
wają się z administracyjnymi. Zwykle jednostki geologiczne mają 
większy zasięg aniżeli administracyjne, a nazywane są od nazwy 
miejscowości, w której większość danej struktury jest ulokowana. 
Natomiast bez względu na nazwę jeśli wydobycie byłoby w Teodo-
rówce to korzyści będą dla społeczności tej gminy, w której eksplo-
atowane są odwierty.
kbr: Jakie zasoby odkryto w odwiertach w Teodorówce i kiedy będzie 
eksploatacja? 

Józef Potera: Po odwierceniu pierwszego odwiertu Draganowa-1 
odkryliśmy zasoby gazu ziemnego. Odwiert był testowany i jego za-
soby oszacowano na kilkadziesiąt mln metrów sześciennych gazu. 
W celu rozszerzenia informacji na temat zasobów posadowiono od-
wiert Draganowa -2, który jest aktualnie w opróbowaniu (oszaco-
wywaniu wielkości wypływu ropy, czy gazu) i w zależności od jego 
wyniku będziemy mogli dokładniej wyliczyć zasoby złoża. W myśl 
prawa złoże to nie jest jeszcze złożem, gdyż nie ma dokumentacji 
geologicznej. To właśnie odwiert Draganowa-2 ma na celu określe-
nie wielkości zasobów złoża odkrytego odwiertem Draganowa-1. 
Początek próbnej eksploatacji złoża przewidywany jest w 2013r.

najstarszy mój wnuk. Urodzony w Krakowie, ale 
od czwartego roku życia wychowywany w Ame-
ryce. Głównie w Nowym Jorku. I stąd te wszyst-
kie przedślubne zawijasy i cała tegoroczna moja 
Ameryka. Chłopak tu ukończył swoje uniwersy-
tety, pierwszy to Emory w stanie Georgia, gdzie 
Monika, drugi w Chicago; i pierwsza wielka praca 
już czeka, na Manhattanie.

Ślub odbył sie w Los Angeles, dokąd zawi-
nęliśmy po tych wszystkich kasynowo - pustyn-
nych i wodnych wojażach. W prezbiterianskim 
kościele, gdzie od ołtarza musiałem odczytać po 
polsku przesłanie małżeńskie z ksiąg Jana Pawła 
Drugiego, a dwudziestoletnia Joasia ten sam tekst 
odczytała w języku angielskim. 

I to wszystko pół biedy, najgorsze, że trzeba 
się było elegancko przyodziać. Przyzwycza-
jony do turystycznych, swobodnych strojów, bo 
przecież takie obowiązywały w kanionach, teraz 
wskoczyłem w tuxedo. W smoking. Jeszcze się w 
czymś takim nie widziałem, i szczerze mówiąc, 
do dziś się nie widzę. 

Było jednak bardzo uroczyście, z wielką 
pompą, ze wzruszeniem, z kwiatami i tysiącem 
życzeń. Z oklaskami, girlandami i paradnymi 
racami.

A potem już czas szybko popłynął. Oczywi-
sta kąpiel we wzburzonym Pacyfiku w Santa Mo-
nica, spacer po molo gdzie i roller coaster, i dia-
belski młyn, i sto innych uciech. I spacer po Santa 
Monica pod palmami, w atmosferze upalicznego 
tu od zawsze lipca. Jeszcze wypad do pobliskiego 
Hollywood, bo będąc w LA nie można pominąć 
tego obyczaju. I za chwilę trzeba wracać do NY, 
a za jeszcze chwilę do Krakowa, gdzie - tak sądzę 
- wszystko jest OK. Z tego samego lotniska no-
wojorskiego, tymi samymi liniami, czyli austria-
kiem, i powrót do normalności. Bo to, o czym pi-
szę, to pełna nienormalność. Ale dobrze jest przy-
najmniej raz w życiu poczuć się milionerem.

A w Dukli świętowano w tym czasie dwudzie-
stolecie „DUKLI”, zapewne było uroczyście, od-
świętnie i fetowano gazetę, która wrosła już w 
podkarpacki pejzaż i na dobre zrosła się z miesz-
kańcami. Jestem gościem na tych łamach od do-
brze ponad roku, a że piszę do gazet już sto lat z 
hakiem, więc chętnie przyjąłem dukielskie zapro-
szenie. A jeżeli tu zanudziłem czytelników jakimiś 
tam amerykanizmami i opowiastkami jakby z in-
nego świata, to przepraszam, ale tak jakoś wyszło.

Pogodnych wakacji.
Zbigniew Ringer

dokończenie ze str. 5
Widziane z Cergowej

BIO AKADEMIE 2011
W dniach 29 czerwca – 1 lipca br. odbyła się w czeskiej Lednicy międzynarodo-
wa konferencja pod nazwą BIO AKADEMIE 2011, dotycząca polityki rozwoju euro-
pejskiego rolnictwa ekologicznego. Jej pomysłodawcą była czeska organizacja 
PRO-BIO, zaś uczestnikami - interesariusze rozwoju ekorynku w Czechach, Austrii  
i w Polsce.

Wśród 160 uczestników, w 7-osobowej polskiej delegacji, znaleźli się przedstawi-
ciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stowarzyszenia Polska Ekologia, Doliny 
Ekologicznej Żywności i Z.M. Jasiołka. Ekspozycje promocyjne z degustacjami eko-
produktów, przygotowane przez Polską Ekologię, były ustawiane w trzech niezwy-
kłych miejscach: w podziemiach XIII-wiecznej winiarni Valdice, w pięknym parku 
przy pałacu Lichtensztainów w sąsiedztwie XVIII-wiecznego minaretu oraz na ma-
lowniczym rynku słynącego z win miasteczka Lednice.
Polskie ekoprodukty cieszyły się ogromnym uznaniem gości konferencyjnych.  
Za największy przysmak uznano wędliny firmy Jasiołka, w tym innowacyjne, bardzo 

smaczne i atrakcyjnie wyglądające wę-
dliny z pro-biotykami. Gospodarze kon-
ferencji - Czesi zaprezentowali między 
innymi bardzo duży wybór smacznych 
serów z mleka koziego, owczego i kro-
wiego, a także owoców i warzyw z tego-
rocznych zbiorów.
W części merytorycznej konferencji kla-
ster Dolina Ekologicznej Żywności repre-
zentowała dr inż. Barbara Szymoniuk, pre-
zes Stowarzyszenia „EkoLubelszczyzna”. 
Po prezentacji, podczas zaangażowa-
nej dyskusji, uczestnicy konferencji wy-
rażali swoje uznanie dla realizacji misji 
Doliny w strukturze klastrowej i dekla-
rowali chęć dzielenia się doświadczenia-
mi. Dla strony polskiej szczególnie uży-
teczne są bogate doświadczenia funk-
cjonowania tzw. bioregionów w Austrii. 
Organizatorzy zapowiadają kontynuację 
Bioakademii w kolejnych latach i zapra-
szają nas do uczestnictwa.
Więcej informacji na temat konfe-
rencji można odnaleźć na stronie:  
http://www.pro-bio.cz
Prześliczne miasteczko Lednice może 
być znakomitą propozycją na wakacyj-
ny, rodzinny wyjazd. Więcej informacji 
znajduje się pod adresem: http://www.
zamek-lednice.info/en/
żródło: www.dolinaeko.pl/new-
s/357,bio_akademie_2011

opracował: Kamil Krowicki

Urządzenie wiertnicze F400 w Równem.

kbr: Z Dukli i okolicz-
nych miejscowości, szcze-
gólnie wieczorem i w nocy 
widoczna jest świecąca 
wieża wiertnicza w Rów-
nem, nazywana odwiertem 
Dukla-1. Prace trwają tu od 
czerwca br. Co mają na celu?

Józef Potera: Odwiert Du-
kla -1 będzie jednym z naj-
głębszych odwiertów w 
Karpatach, zaplanowana 
głębokość to 5,5 km. Zakła-
damy, że zasoby gazu ziem-
nego mogą być rzędu na-
wet miliarda metrów sze-
ściennych. Ale to są tylko 
przypuszczenia. Kolejny 
odwiert o nazwie Dukla-2 
pozwoli określić zasoby od-
wiertu Dukla-1. Odwiert 
Dukla-1 jest to drugi głę-
boki odwiert realizowany  
w 2011 roku na terenie Podkarpacia. Pierwszy to Niebieszczany-1 
znajdujący się w pobliżu Sanoka. Jego aktualna głębokość to ponad 
4,2 km. 
kbr: Jak długo potrwa wiercenie odwiertu Dukla-1, ile osób musi przy nim 
pracować i jaki jest koszt tych prac?

Józef Potera: Prace wiertnicze rozpoczęliśmy w czerwcu i potrwają w 
sumie około 8 miesięcy. Obecna głębokość odwiertu to 1,7 km. Po ich 
zakończeniu, 3-4 miesiące zajmą próby złożowe. Przez ten niespełna 
rok przy pracach wiertniczych znajdzie zatrudnienie około 70 osób. 
Cieszymy się, że przetarg na prace wiertnicze wygrała spółka z Jasła 
Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle. Koszt tych prac to około 70 mln zł. 
kbr: Jeśli szacunki co do wielkości złóż gazu ziemnego i ropy potwierdzą 
się, to czy to będzie oznaczało, że powstanie tu kopalnia? Jakie korzyści 
z tego tytułu będą mieli mieszkańcy gminy?

Józef Potera: Jeśli szacunki potwierdzą się to powstanie kopalnia. 
Oprócz odwiertów, kiwonów w lesie, na zewnątrz niewiele się zmieni. 
Rury będą biegły pod powierzchnią ziemi do punktów odbioru. Jeśli 
chodzi o zatrudnienie to będzie ono niewielkie, znajdą tu zatrudnie-
nie specjaliści wysokiej klasy np. absolwenci krakowskiej AGH, gdyż 
prace na kopalni są wysoce zautomatyzowane. Zatem nie będzie to 
miało znaczącego wpływu na obniżenie bezrobocia w gminie. Nato-
miast dla gminy w przypadku powstania kopalni będzie wiele korzy-
ści: podatek eksploatacyjny od każdego metra sześciennego gazu, po-
datek z tytułu terenów przemysłowych,infrastruktura drogowa. Z pew-
nością będzie to przemysł na wiele lat, więc i dochody gminy wzrosną, 
co przełoży się z pewnością na jakość życia mieszkańców. 
kbr: Czy zatem gmina Dukla może być drugim Kuwejtem?

Józef Potera: Dukla i jej okolice są jednym z najpiękniejszych zakąt-
ków naszego kraju, zatem uroki Kuwejtu nie są im konieczne, ale życzę 
zarówno mieszkańcom jak i PGNiG sukcesu w postaci odkrycia du-
żego złoża węglowodorów.
kbr: Dziękuje bardzo za rozmowę.

Józef Potera: Dziękuję i mam nadzieję, że współpraca z gminą Dukla 
będzie się układała tak dobrze jak do tej pory.

Górny napęd urządzenia wiertniczego.
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SZKODY WYRZĄDZANE 
PRZEZ DZIKO ŻYJĄCE 
ZWIERZĘTA

W związku z licznymi interwencjami 
mieszkańców informujemy, że odpowiada-
jącymi za szkody wyrządzone przez zwie-
rzęta są:
1. Skarb Państwa - za szkody wyrządzone 
przez zwierzęta będące pod ochroną tj.:
- żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry
- zwierzęta łowne objęte całoroczną 

ochroną tj. łosie
- zwierzęta łowne na obszarach niewcho-

dzących w skład obwodów łowieckich,
2. Dzierżawca lub zarządca obwodu ło-
wieckiego – za szkody wyrządzone przez 
zwierzynę:
dziki, jelenie, daniele i sarny; 

Odszkodowanie za szkody wyrzą-
dzone przez zwierzęta będące pod 

ochroną nie przysługuje:
1. osobom, którym przydzielono grunty 
stanowiące własność Skarbu Państwa,
2. jeżeli poszkodowany:
- nie dokonał sprzętu upraw lub płodów 

rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia 
zbiorów tego gatunku roślin w danym re-
gionie,

- nie wyraził zgody na budowę przez wo-
jewodę lub dyrektora parku narodowego 
urządzeń lub wykonanie zabiegów zapo-
biegających szkodom,

3. za szkody:
- powstałe w mieniu Skarbu Państwa,  

z wyłączeniem mienia oddanego do go-
spodarczego korzystania na podstawie 
Kodeksu Cywilnego,

- nieprzekraczające w ciągu roku wartości 
100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hek-
tar uprawy,

- w uprawach rolnych założonych z naru-
szeniem powszechnie stosowanych wy-
mogów agrotechnicznych,

- wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub 

rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich 
pozostawionych, w okresie od zachodu 
do wschodu słońca, bez bezpośredniej 
opieki.

Odszkodowanie za szkody wyrzą-
dzone przez zwierzynę łowną nie 

przysługuje:
1. osobom, którym przydzielono grunty 
stanowiące własność Skarbu Państwa jako 
deputaty rolne na gruntach leśnych,
2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub 
płodów rolnych, którzy nie dokonali ich 
sprzętu w terminie 14 dni od zakończenia 
okresu zbioru tego gatunku roślin w danym 
regionie, określonego przez sejmik woje-
wództwa w drodze uchwały,
3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub 
płodów rolnych, którzy nie wyrazili zgo-
dy na budowę przez dzierżawcę lub za-
rządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub 
wykonywanie zabiegów zapobiegających 
szkodom,
4. za szkody nieprzekraczające warto-
ści 100 kg żyta w przeliczeniu na 1hektar 
uprawy,
5. za szkody powstałe w płodach złożonych 
w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim są-
siedztwie lasu,
6. za szkody w uprawach rolnych założo-
nych z rażącym naruszeniem zasad agro-
technicznych.

Szacowaniem szkód wyrządzonych 
przez zwierzynę łowną w uprawach  

i płodach rolnych na terenie ob-
wodów łowieckich dzierżawionych 

przez koła łowieckie zajmują się na-
stępujące osoby:

Koło Łowieckie ,,PONOWA”,  
w Krośnie:

1. Mariusz Widziszewski 
– Łęki Dukielskie /strona 
południowa/, Wietrzno /
od skrzyżowania na Łęki 
Dukielskie w kierunku 
Zboisk/, Zboiska, Głojsce,
tel. 502-627-402.
2. Piotr Liwosz – Iwla, 
Teodorówka, Chyrowa,
tel. 606-413-894.
3. Wojciech Czarnota – 
Łęki Dukielskie /strona 
północna/, Myszkowskie, 
Wietrzno /od skrzyżowa-
nia na Łęki Dukielskie w 
kierunku Bóbrki/, 
tel. 606-825-936.

Koło Łowieckie ,,ZACISZE”, w Krośnie:
Jan Seńczak zam. Polany 31, 
tel. 13 4414293.
Dotyczy miejscowości Chyrowa  
i Olchowiec.

Koło Łowieckie ,,ŻBIK”, w Iwoniczu 
– Zdroju:
Edward Szczepanik tel. 13 4350617, kom. 
500-009-160.
Dotyczy miejscowości:
Równe, Cergowa, Jasionka,
Lipowica, Nowa Wieś, Trzciana – po drogę 
krajową, strona lewa
Zawadka Rymanowska – po drogę powiato-
wą i gminną na PGR, strona lewa.

Koło Łowieckie ,,ROGACZ”, w Dukli:
1. Władysław Rączka – Dukla, Lipowica, 
Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa, Barwinek, 
Mszana, Olchowiec, Ropianka, Chyrowa
tel. 13 4330310, kom. 668-409-218.
2. Andrzej Stasik – Zyndranowa
tel. 502-175-749.

Koło Łowieckie ,,RYŚ”, w Rymanowie:
1. Łukasz Lorenc, tel. 691-765-751.
2. Tadeusz Kurpiel, tel. 502-175-749.
Dotyczy miejscowości : 
Zawadka Rymanowska – po drogę powiato-
wą i gminną na PGR, strona prawa, 
Tylawa - Drymak.

Szacowaniem szkód wyrządzonych 
przez:

- żubry - w uprawach, płodach rolnych lub 
w gospodarstwie leśnym,

- wilki - w pogłowiu zwierząt gospo-
darskich,

- rysie - w pogłowiu zwierząt gospo-
darskich,

- niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu 
zwierząt gospodarskich oraz w uprawach 
rolnych,

- bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnych 
lub rybackim,

zajmuje się Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie, Wydział Spraw 
Terenowych w Krośnie,
tel.: 13 4372831, kom. 783-921-790.

Szacowaniem szkód wyrządzonych 
przez:

- łosie - na terenach polnych,
- zwierzynę łowną /dziki, jelenie, danie-

le i sarny/ w granicach administracyj-
nych miast i do 100 m od zabudowań 
wiejskich, 

zajmuje się Urząd Marszałkowski  
w Rzeszowie, Departament Rolnictwa  
i Środowiska,
tel.: 17 8606710, 17 8606712.

Bartosz Szczepanik

Więcej takich 
wycieczek

2 czerwca 2011 roku uczniowie Zespołu Szkół Publicz-
nych w Tylawie uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo 
– turystycznej do Rzeszowa, w ramach realizacji projektu 
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. 
Projekt napisali nauczyciele ZSP w Tylawie – członkowie 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Tylawy i Okolic „Razem Le-
piej”. W wyjeździe uczestniczyło 45 uczniów i 5 opiekunów.

Celem wycieczki było przede wszystkim zachęcenie 
uczniów do udziału w życiu kulturalnym, artystycznym i spo-
łecznym, ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz pozna-
nie walorów stolicy naszego regionu. Założone cele zostały zrealizowane poprzez 
udział w różnego typu zajęciach oraz zwiedzanie atrakcyjnych miejsc Rzeszowa. 
Uczniowie mieli okazję zobaczyć pracę dziennikarzy radiowych podczas pobytu 
w rozgłośni katolickiego Radia Via. Obejrzeli w Teatrze Maska spektakl pt. „Mała 
Syrenka”. Wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem wykazali się nasi ucznio-
wie podczas warsztatów teatralnych, prowadzonych przez aktorów. Odwiedzili 
Muzeum Dobranocek, w którym wyeksponowane są postacie, rekwizyty, książki 
i kadry filmowe polskich i zagranicznych dobranocek. Na koniec obejrzeli kilka 

wieczorynek. Naj-
większą ciekawość 
uczniów wzbu-
dziła najstarsza 
polska dobranocka 
(z 1959 roku) pt. 
„Różne przygody 
gąski Balbinki”. 

Po intensyw-
nym zwiedzaniu 
i zajęciach przy-
szedł czas na po-
siłek, lody i za-

kup pamiątek. Ostatnim punktem wy-
cieczki było zwiedzanie z przewod-
nikiem niedawno udostępnionej Pod-
ziemnej Trasy Turystycznej. Spacer-
kiem głównymi ulicami Rzeszowa 
wszyscy wrócili do autokaru.  Naj-
lepszym posumowaniem wrażeń z wy-
cieczki będą fragmenty wypowiedzi 
uczestników: Moim zdaniem ta wy-
cieczka była bardzo udana, mogliśmy 
zwiedzać Rzeszów i jego zabytki. Ża-
łuję tylko, że nie zostaliśmy tam dłu-
żej. Mam nadzieję, że takich wycie-
czek będzie więcej (Kamil z klasy V), 
Wycieczka do Rzeszowa była interesu-
jąca i udana. Dzięki niej poszerzyłam 
swoją wiedzę, która pomoże mi w przy-
szłości być lepszym Polakiem i człowie-
kiem (Ula z klasy V).

Anna Cyzio, Renata Frej, Dorota Pi-
larska – nauczyciele ZSP Tylawa

Przegląd 
kulturalny szkół

15 czerwca odbył się IX Przegląd Dorobku Kulturalnego 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Dukla. W przeglą-
dzie wzięły udział tylko cztery szkoły z terenu naszej gminy:  
ZS nr 1 z Dukli, ZSP z Równego, ZSP z Wietrzna i ZSP z Ja-
sionki. Wszystkie szkoły przygotowały bardzo bogate artystycz-
nie programy, co przysporzyło nie lada problemu w pracy komisji 
konkursowej, w której zasiedli: Urszula Szczurek, Dorota Sysak, 
Małgorzata Walaszczyk-Faryj i Norbert Uliasz. Po burzliwych ob-
radach komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

1. miejsce - ZSP w Równem
2. miejsce ZSP w Wietrznie
2. miejsce ZSP w Jasionce
3. miejsce ZS nr 1 w Dukli    NU
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Pielgrzymowali  
do Lwowa

8 lipca br. 52 osobowa grupa pielgrzymów z Łęk Dukielskich  
i Dukli udała się w kolejną, czwartą już pielgrzymkę do Lwowa, 
na rozpoczęcie odpustu ku czci patrona Lwowa, św. Jana z Dukli. 
Z dukielskiego klasztoru duchową opiekę nad pielgrzymką spra-
wowali oo. Henryk i Tadeusz.

skupa ks. Leon Maksymilian Dubraw-
ski. Na tej mszy św. był o. Martynian 
Darzycki, legendarny kapłan, bernar-
dyn. W łagrach Kołomyi spędził 10 lat. 
Po ich opuszczeniu przyjechał na Po-
dole, gdzie pracował w różnych para-
fiach. W samej Miastkówce posługiwał 
ponad 50 lat. Dzięki niemu odrodził się 
na Ukrainie i trwał w podziemiu Zakon 
Braci Mniejszych, który dziś tworzy sa-
modzielną prowincję na Ukrainie.

Te uroczystości ku czci św. Jana z 
Dukli łączą w przedziwny sposób dwie 
prowincje: Św. Michała Archanioła na 
Ukrainie i Krakowską prowincję, która 
niejako wychowała tych braci, bo tu 
ks. bp Stanisław Szyrokoradiuk jest 
jednym z pierwszych, który przyszedł 
do zakonu jeszcze za czasów o. Mar-
tyniana Darzyckiego, który do końca 
swoich dni podkreślał, że jest Polakiem 
i upominał się o prawo obecności ję-
zyka polskiego w duszpasterstwie Ko-
ścioła rzymskokatolickiego na Ukra-
inie. Podejmował w tej sprawie inter-
wencję u Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Podczas spotkania z nim w bernardyń-
skim klasztorze w Dukli, podczas jego 
pielgrzymki w Polsce, wręczył mu spe-
cjalnie przygotowany memoriał.

Trzeba tutaj wspomnieć nieco histo-
rii związanej ze świętowaniem odpustu 
ku czci św. Jana z Dukli w tym miej-
scu. Bo gdy odrodził się Kościół na 
Ukrainie, powrócił też do historycznej 
racji tego święta patrona Lwowa, św. 
Jana z Dukli. I dzisiaj wszystkie parafie 
rzymskokatolickie we Lwowie przeży-
wają w tym dniu święto św. Jana z Du-
kli, a cała archidiecezja wspomnienie 
obowiązkowe. Natomiast cała Ukraina 
ma w tym dniu wspomnienie dowolne 
św. Jana z Dukli. 

Mszę św. odpustową koncelebro-
wali m.in. prowincjałowie Dobrosław 
Kopesteryński - Przełożony Zakonów 
i Zgromadzeń Męskich na Ukrainie 
i Natanael Zając z Żytomierza, pro-

wincjał Jarosław Kania z Krakowa,  
o. Henryk, o. Tadeusz z Dukli, o. Kry-
stian Olszewski z Koła /były gwar-
dian i kustosz z Dukli/, o. Jan Kapi-
stran z Rawy Ruskiej, o. Berard Za-
dojko - gwardian ze Zbaraża, o. Mar-
celin - gwardian z Przeworska. Był z 
nami także organizator uroczystości ks. 
Jan Nikiel z Lwowskiej parafii kate-
dralnej. Przyjechała także pielgrzymka 
z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. 

Homilię poświęcił ks. biskup Stani-
sław roli i znaczeniu świętych, szcze-
gólnie na przykładzie życia i postawy 
wiary św. Jana z Dukli. Powiedział: 
„Historia życia Kościoła jest przepeł-
niona podobnymi postaciami. I całe bo-
gactwo, całe skarby Kościoła to są wła-
śnie święci, którzy ubogacili Kościół 
swoim życiem, swoją wiarą i swoją mi-
łością. Wierzymy, że naśladować świę-
tych to wierzyć, że współdziałając z ła-
ską Bożą człowiek może czynić cuda 
na ziemi”. Wspomniał również kazno-
dzieja o obecności na tej ziemi ponad 
10 lat temu papieża Jana Pawła II, jako 
jeszcze jednym cudzie działania Boga i 
świętych w Kościele i na tej ziemi. Po 
mszy św. odmówiliśmy litanię do św. 
Jana z Dukli, nastąpiło ucałowanie re-
likwiarza, a po końcowym błogosła-
wieństwie księża biskupi znaleźli czas 
na serdeczne rozmowy z pielgrzymami 
i wiernymi z Ukrainy. 

Całość Eucharystii upiększał swoim 
śpiewem chór z Łęk Dukielskich oraz 
p. organista z katedry.

Rozwijając wątek świętych ks. bp 
Stanisław powiedział w rozmowie: „Ja 
bym powiedział, że św. Jan z Dukli łą-
czy nie tylko dwie prowincje bernardyń-
skie, ale także dwa narody, gdyż na Ży-
tomierszczyźnie jest kościół pw. św. Jana 
z Dukli i tu we Lwowie i to jednoczy na-
ród polski i ukraiński. Bo ten święty był 

Po przekroczeniu granicy w Kro-
ścienku udaliśmy się do Rudek, gdzie 
u stóp Matki Bożej Rudeckiej wysłu-
chaliśmy przejmującej historii tego 
miejsca z ust wyjątkowego człowieka, 
ks. Gerarda Liryka. Rudecka parafia, 
przez wieki prężna i bogata duchowo, 
przeżyła w czasach sowieckich swoją 
„drogę krzyżową”, jak większość para-
fii i kościołów na tym terenie. Budynek 
kościoła był składem przeróżnych ma-
teriałów, a w końcu pozostawiony na 
pastwę losu; zamknięty, zawilgocony, 
zanieczyszczony. Po przemianach po-
litycznych rozpoczęto mozolny trud 
podnoszenia kościoła i parafii z ruin. 
Dzisiaj w parafii pracuje ks. Gerard z 
wikariuszem, a należą do niego sąsied-
nie wioski – przede wszystkim Polacy. 
Trzeba również wspomnieć o znajdu-
jącym się tam w podziemiach kościoła 
grobie Aleksandra Fredry i jego ro-
dziny, który również nawiedziliśmy.

We Lwowie nasze pielgrzymowa-
nie rozpoczęliśmy od cmentarza Ły-
czakowskiego, gdzie miał miejsce ob-
rzęd poświęcenia odnowionego gro-
bowca oo. Bernardynów, którzy tu-
taj zostali pochowani na przestrzeni 
blisko 150 lat od 1802 do 1945 roku. 
Inicjatorem odnowienia grobowca 
oo. Bernardynów na cmentarzu Ły-
czakowskim we Lwowie był o. Juni-
per Ostrowski z Leżajska. Najpierw 
modliliśmy się w intencji wszystkich  
oo. Bernardynów tutaj pochowanych 
i za zmarłych z tego cmentarza. Po-
święcenia odnowionego grobowca do-
konał ks. bp Stanisław Szyrokoradiuk 
z Kijowa, w obecności prowincjałów  
i braci zakonnych z Polski i Ukrainy. 

Z cmentarza udaliśmy się do świą-
tyni św. Andrzeja, w której posługiwał 
św. Jan z Dukli, a która w 1999 została 
przekazana wspólnocie grekokatolic-
kiej oo. Bazylianów. Wcześniej jednak, 
bo już w 1998 r. odbyła się tu uroczy-
sta msza św. gdy był wyświęcany na bi-

za życia takim łącznikiem właśnie 
„abyśmy byli jedno”. Wszystkie pro-
blematyczne pytania on to rozwiązywał 
bowiem w swoich kazaniach, z tą taką 
wielką miłością. I dzisiaj ten jego kult 
także jednoczy społeczność ukraińska i 
polską. To jest też dla nas taki znak. I co 
ciekawe: ten kult bardzo się rozszerza. 
Po niemal 500. latach kult nie zmniejsza 
się, ale zwiększa”.

Z kolei o. Krystian, były gwardian 
z Dukli powiedział, że będąc jedy-
nie parę dni w Kole, do którego został 
skierowany na kolejną posługę, spo-
tkał się z ludźmi, którzy byli w Kro-
śnie na kanonizacji św. Jana z Dukli. 
I już zwracają się do niego by zrobić 
pielgrzymkę do Dukli, do św. Jana.  
A Koło jest pod Poznaniem. „Zbliża się 
600. rocznica urodzin św. Jana z Du-
kli i myślę, że to będzie ambicją braci 
z Ukrainy, aby ta rocznica miała oka-
zały charakter. W dekanacie dukielskim 
i wspólnocie zakonnej trzeba się będzie 
także skupić na przypadającej w przy-
szłym roku w czerwcu 15. rocznicy ka-
nonizacji św. Jana z Dukli”. 

Po uroczystościach odwiedziliśmy 
jeszcze kilka miejsc we Lwowie m.in. 
operę, pomnik Mickiewicza. W dro-
dze powrotnej jechaliśmy przez Sam-
bor, gdzie naszą uwagę zwrócił opusz-
czony kościół oo. Bernardynów – bez 

wieży i krzyża. A z pewnością 
wstępował do niego św. Jan z 
Dukli odbywając podróż do 
Lwowa, czy z powrotem. Dzi-
siaj kościół służy za salę orga-
nową i na imprezy kulturalne. 
Jednak przychylność władz 
Sambora dla Polaków sprawiła, 
że w ubiegłym roku Polonia w 
Samborze zorganizowała tam 
koncert polskich pieśni patrio-
tycznych z udziałem zespołów 
dziecięcych i młodzieżowych 
z Ukrainy i Polski. Jaka byłaby 
radość św. Jana z Dukli i jego 
żyjących współbraci, gdyby 
w tym kościele – tak pięk-
nym i typowo bernardyńskim 
– można było sprawować Naj-
świętszą Ofiarę z okazji np. od-
pustu w drodze do Lwowa, 15 
lecia beatyfikacji św. Jana, czy 
też przypadającej w 2014 roku 
600. rocznicy jego urodzin. 

Znakiem szczególnym tej 
pielgrzymki była również po-
tężna burza, którą pożegnała nas 
Ukraina na przejściu w Krościenku. A 
niespotykaną niezwykłością była nocna, 
podwójna tęcza nad niebem Lwowa i 
Sambora. O. Tadeusz tę niezwykłość 
określił wprost mianem starotestamen-
towego „Przymierza Boga z ludźmi”.

Poświęcenie grobowca oo. Bernardynów na 
cmentarzu Łyczakowskim.

Gdzie ja, tam Polska
26 czerwca w Łękach Dukielskich o godz. 11.00 w sali widowiskowej spo-

tkali się mieszkańcy Łęk Dukielskich z okazji promocji książki „Gdzie ja, 
tam Polska”, poświęconej naszej krajance, Janinie Zborowskiej-Sikorskiej. 
W atmosferę spotkania wprowadził zebranych chór szkolny i grupa baletowa z 
ZSP w Łękach Dukielskich, które prowadzi małżeństwo: Magdalena i Andrzej 
Aszlarowie, nauczyciele naszej szkoły. 

Inicjator spotkania i autor książki w jednej osobie p. Maciej Zborowski przedsta-
wił zebranym życiorys bohaterki oraz jej stały związek z rodziną i rodzinną miejsco-
wością przez cały okres swojego życia. Wyrażało się to nie tylko w korespondencji, ale 

także w konkretnych czynach wspo-
magających poszczególnych człon-
ków rodziny w niedostępne w po-
przednim systemie politycznym do-
bra. A także w odwiedzinach rodzin-
nych stron i całej rodziny, jak też kon-
kretnym darze finansowym dla szkoły 
w Łękach Dukielskich zapisanym w 
testamencie. Przedstawił również cie-
kawą, zakrawającą na anegdotę hi-
storię – udokumentowaną zresztą 
zdjęciem – imienia i nazwiska męża  

p. Janiny Zborowskiej. Otóż nosił to samo 
imię i nazwisko co Naczelny Wódz Pol-
skich Sił Zbrojnych i premier Rządu na 
Uchodźstwie podczas II wojny świato-
wej Władysław Sikorski. I również słu-
żył w wojsku, jednak tylko w stopniu sier-
żanta. Drogi obydwu Władysławów „ze-
szły” się na jednym ze zdjęć, na których 
wódz wizytuje swoich żołnierzy, a dwa 
metry od niego stoi inny Władysław Si-
korski – sierżant, późniejszy mąż p.  
Janiny Zborowskiej. 

Po zakończeniu części oficjalnej był 
jeszcze czas na oglądnięcie fotografii 
związanych z bohaterką tego dnia, otrzy-
manie autografu autora książki i osobiste 
rozmowy w gronie rodzinnym. Spotkanie 
rodziny Zborowskich zakończyło się do-
piero ok. godziny 17-tej i – w wielu przy-
padkach – jest to dopiero początek takich 
spotkań. W taki to sposób Janina Zborow-
ska-Sikorska odnowiła na nowo więzy ro-
dzinne rodziny Zborowskich. 

Tekst i foto. H.Kyc

Pozostaje nam podziękować za zorga-
nizowanie tej pielgrzymki, jako niezwy-
kłej uczty duchowej i zaprosić za rok.

Tekst i foto: Henryk Kyc
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Sukces siatkarzy  
SKS Dukla

Promocja książki  
„Mecenat kulturalny J.A.W. Mniszcha”

Podziękowanie za beatyfikację

Spotkanie prowadził Andrzej Szwast.

Zaproszeni goście.

W kolejce do Autorki po wpis.

We mszy św. niedzielnej 
wziął udział Marszałek 
Województwa Podkar-
packiego Mirosław  
Karapyta.

Podziękowanie  
za beatyfikację

Doroczny odpust ku czci św. Jana z Dukli, patrona Dukli i Lwowa, patrona 
naszej Archidiecezji i Ojczyzny, przeżywany był w sanktuarium św. Jana z Du-
kli w dniach 9 i 10 lipca br.

9 lipca br. na Pustelni św. Jana z Dukli w Trzcianie odprawiona została msza 
św. pontyfikalna pod przewodnictwem Biskupa Stanisława Szyrokoradiuka z Ki-
jowa. Po mszy św. odbyło sie nabożeństwo do św. Jana z Dukli, a następnie pro-
cesja z relikwiami Świętego do klasztoru. 

W niedzielę 10 lipca odbyła sie msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem Ar-
cybiskupa Józefa Michalika oraz Ojca Prowincjała Jarosława Kani. Msza św. nie-
dzielna sprawowana była na placu przed klasztorem. Odprawiona msza św. była 

Poczty sztandarowe.

Abp Józef Michalik wygłosił na niedzielnej mszy św. pontyfikalnej homilię.
Ojciec gwardian Micheasz Okoński 
dziękuje dobroczyńcom i pielgrzymom.

Promocja książki 
Aleksandry Żółkoś

21 czerwca br. w Muzeum Historycznym –Pałac w Dukli odbyła się promo-
cja książki autorstwa Aleksandry Żółkoś „Mecenat kulturalny Jerzego Augu-
sta Wandalina Mniszcha w Dukli”. Książka została wydana przez Gminę Du-
kla i Muzeum Historyczne –Pałac w Dukli jako VI tom Biblioteki Dukielskiej.

Wypełniona po brzegi sala konferencyjna w muzeum świadczyła o dużym za-
interesowaniu publikacją. Spotkanie prowadził pan Andrzej Szwast, a ucznio-
wie dukielskiego liceum Klaudia Fornal i Dawid Khan prezentowali fragmenty 
książki i wiersze autorki. W programie promocji był koncert muzyki baroko-

wej duetu wiolonczelowego Barbary 
Sierpińskiej i Wojciecha Jaworskiego 
z klasy Wojciecha Pelczara z Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II stop-
nia w Krośnie. Utwory Benedetto Mar-
cello i Antonio Vivaldiego wprowa-
dziły przybyłych na promocję gości 
w nastrój baroku. Promocji towarzy-
szyło także otwarcie wystawy: „Ornaty 
z krasiczyńskiej pracowni Ludwiki z 
Mniszchów Potockiej”, nawiązującej 
do tematu książki. 

Krystyna Boczar-Różewicz

podziękowaniem za beatyfikację Jana 
Pawła II oraz w intencji wszystkich pa-
rafian i dobrodziejów, a także czcicieli 
św. Jana Duklana oraz przybywają-
cych pielgrzymów. W niedzielnym na-
bożeństwie uczestniczyli marszałek wo-
jewództwa Podkarpackiego Mirosław 
Karapyta, a także burmistrzowie i wój-
towie ościennych gmin z burmistrzem 
gminy Dukla Markiem Górakiem na 
czele. Pielgrzymami byli także pracow-
nicy Centrum Onkologii Ziemi Lubel-
skiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie 
pod przewodnictwem Pani prof. Elż-
biety Starosławskiej dyrektora Centrum. 

kbr

Dukla bawiła się  
w deszczu
Dni Dukli 2011 rozpoczęła uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w Dukli, poświęcona Jubileuszowi 20. 
lecia dukielskiego miesięcznika i promocji al-
bumu fotograficznego „Dukla - gmina atrak-
cyjna turystycznie”. Sesja odbyła się w dukielskim 
muzeum. 

Tradycją dni naszego miasta jest także deszcz, który 
zwykle jednego dnia próbuje przeszkodzić w zabawie.  
W tym roku nie padało lecz lało, można powiedzieć że były 
w ciągu tych dwóch dni chwile bez deszczu. Taka pogoda 
była w całej Polsce, padało, grzmiało, zalewało i na dodatek 
było zimno. Ale pogoda nie przeszkodziła zabawie. 

Po uroczystościach w muzeum rozegrany został na sta-
dionie MOSiRu Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej old-
bojów pomiędzy zawodnikami z zaprzyjaźnionego Opaly na 
Węgrzech, Bajut w Rumunii i dukielskimi oldbojami. Wy-
grała drużyna z Dukli. No cóż, nie byliśmy gościnni, ale  

w sporcie jest tak, że wygrywa lepszy i gratulacje należą 
się w tym roku naszym piłkarzom, a szczególnie p. Zbysz-
kowi Szubrychtowi, który został najlepszym piłkarzem tur-
nieju. Blok rozrywkowy dla dzieci zakończył sie wyborami 
Małej Miss i Małego Mistera Dni Dukli 2011. O ten za-
szczytny tytuł ubiegały się trzy kandydatki: Sara Woźniak (6 

Burmistrz Marek Górak wręcza statuetkę Zbigniewowi Szubrychtowi 
najlepszemu zawodnikowi Turnieju 2011.

ciąg dalszy na str. 15

Zawodnicy UKS „Dukla”
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dokończenie ze str. 12
Dukla bawiła się w deszczu

ciąg dalszy na str. 17

lat) Julia Mazurek (7 lat) i Julia Durał 
(7 lat). Najwięcej głosów otrzymała 
Julia Mazurek i to ona została Małą 
Miss Dni Dukli 2011. O tytuł Mistera 
Dni Dukli 2011 ubiegał się tylko je-
den chłopiec Kamil Durał (7 lat) i to 
on nim został. Piękny bukiet róż oraz 
jedną z wielu nagród ufundowała 
wierna i niezawodna sponsorka Dni 
Dukli p. Nina Szczurek – kwiaciarnia 
Dukla. Nagrody główne we wszyst-
kich konkursach Dni Dukli ufundo-
wali organizatorzy.

Zespół „Szarotka” z Ośrodka Kul-
tury w Dukli rozpoczął Dni Dukli no-
wym programem artystycznym. A bur-
mistrz Marek Górak uroczyście otwo-
rzył dni miasta, przekazując symbo-
licznie władzę nad miastem organiza-
torom imprezy. Znakomicie grał folk 
tyrolski zespół Tyrolia Band. Szkoda,  
że nie było zbyt licznej publiczności, 
bo posłuchać było warto. Pojawienie 
sie gwiazdy Dni Dukli Alicji Majew-
skiej i Włodzimierza Korcza spowodo-
wało, że las parasoli wyrósł na widowni 
i wszyscy przez godzinę, bo tyle trwał 
koncert słuchali z zapartym tchem. Nie 
obyło się bez najważniejszego przeboju 
Alicji Majewskiej, dzięki któremu jak 
sama to potwierdziła została zauważona 
i zrobiła karierę. I kto mówi, że desz-
czowa pogoda nie pozwoliła się bawić? 
Absolutnie nie. W Dukli nawet deszcz 
nie jest wstanie przeszkodzić w zaba-
wie. Koncert zespołu The Liverpool 
Beatles Live, który grał jak sama na-

zwa wskazuje muzykę naj-
słynniejszego zespołu XX 
wieku poprzedził wybory 
Miss Dni Dukli 2011. Kan-
dydatek w tym roku było 
wiele: Aleksandra Chłap, 
Gabriela Matyka, Majka 
Pietrzak, Ilona Patlewicz, 
Anna Piróg, i Karolina Bur-
czyk. Po wszystkich kon-
kurencjach Miss Dni Dukli 
2011 została Ilona Patle-
wicz, a Wicemiss Dni Du-
kli 2011 Karolina Burczyk. Nagrody 
dla Miss ufundowali: Przedstawiciele 
firmy BETTERWARE (Irena Zima, Jo-
lanta Zygmunt, Mirosława Uliaszyk, 
Bożena Poliniewicz, Agata Łacheta), 
Salon Kosmetyczny „Uroda” p. Sabiny 
Okońskiej Majdosz, Diana Maj- Da-
nuta Pernal – salon fryzjerski Dukla. 
Disco-Biesiada z DJ Marco zakończyła 
tanecznie pierwszy dzień zabawy. 

W niedzielny poranek przywitało 
nas słoneczko, niestety nie dane nam 
było na długo. Mimo, że padało Turniej 

Dukla bawiła się w deszczu

Lider Zespołu Masters.

Zespół Szarotka z Ośrodka Kultury w Dukli. Mimo deszczu publiczność dopisała.

Zespół The Liverpool rozgrzał dukielską  
publiczność.

Sołectw zgromadził cały plac publicz-
ności. Ze względu na warunki atmos-
feryczne odbyły się tylko dwie kon-
kurencje turnieju, najbardziej widowi-
skowe, te które można było przeprowa-
dzić na scenie. Rozegranie tylko dwóch 
konkurencji nie dawało obiektywnego 
wyniku na wybór zwycięskiego sołec-
twa. Decyzją burmistrza nagroda zo-
stała podzielona równo na wszystkie 
sołectwa biorące udział w turnieju:  

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.

Jedna z konkurencji Turnieju Sołectw - występuje zespół z Iwli.

W Turnieju Sołectw  nagrodzone zostały wszystkie sołectwa biorące udział  
w rywalizacji.

Pani Alfreda Piotrowska z KGW 
w Łękach Dukielskich zapre-

zentowała swoją miejscowość 
wierszem.

Ilona Patlewicz - Miss Dni Dukli 2011.

MOSiR w Dukli - siłownia i sauna

Upłynęło już siedem miesięcy funkcjonowania kompleksu sportowego pro-
wadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli. Od 6 
sierpnia br. nasza oferta zostaje poszerzona o możliwość korzystania z si-
łowni, sauny i sali fittnes. Zapraszamy do odwiedzania naszych obiektów, 
oferujemy możliwość korzystania z różnych form odpoczynku, rehabilita-
cji oraz ćwiczeń siłowych i zajęć sportowych.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty w następujących terminach:
- boisko sportowe – od poniedziałku do soboty
- hala sportowa – od poniedziałku do soboty
- siłownia – od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 – 20.00, 

w soboty  w godz. 12.00 – 17.00
- sauna - od poniedziałku do soboty w godz. od.16.00 – 21.00,

w soboty w godz. 12.00 – 16.00
Więcej informacji na stronie internetowej MOSiR: www.mosir.dukla.pl

Michał Szopa
dyrektor MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Dukli

zaprasza wszystkich Mieszkańców mia-
sta i gminy Dukla na Dzień Otwarty,  

w którym będzie możliwość nieodpłat-
nego korzystania z siłowni i sauny

sobota, 6 sierpnia 2011
w godz. 12.00 – 20.00

MOSiR w Dukli zaprasza
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W kręgu mecenatu 
Mniszchów

W Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli prezentowana jest 
wystawa „Szaty liturgiczne z krasiczyńskiej pracowni Ludwiki 
z Mniszchów Potockiej”. Eksponowane na wystawie stroje litur-
giczne stanowią fragment unikatowej kolekcji XVIII-wiecznych 
paramentów kościelnych, które powstały w pracowni hafciarskiej 
Ludwiki z Mniszchów Potockiej na zamku w Krasiczynie.

Ludwika Potocka (ur. 1712) była drugą żoną hetmana Józefa Po-
tockiego wojewody krakowskiego, siostrą Jerzego Augusta Wanda-
lina Mniszcha, marszałka nadwornego koronnego, kasztelana kra-
kowskiego, ostatniego z tego rodu sukcesora Dukli. Po śmierci męża 
hetmanowa zamieszkała w Krasiczynie odziedziczonym po Janie 
Tarle, wojewodzie sandomierskim (bracie matki), gdzie oddała się 
działalności fundacyjnej i charytatywnej. Przyczyniła się do powsta-
nia wielu kościołów, między innymi dokończyła budowę kościoła 
parafialnego w Krasiczynie.

W zamku krasiczyńskim Ludwika Potocka urządziła pracow-
nię hafciarską, w której w II połowie XVIII wieku powstało ponad 
sto szat liturgicznych: ornatów, kap oraz dalmatyk, którymi obda-
rowywała głównie kościoły fundowane przez Potockich i Mnisz-
chów, przede wszystkim kościół w Krasiczynie, jak również dukiel-
skie świątynie do powstania których w dużej mierze przyczynił się 
jej brat Jerzy August Wandalin Mniszech. Do dziś w kościele pw. św. 
Marii Magdaleny w Dukli zachowało się 12 ornatów, w tym jedna 
dalmatyka. Na ekspozycji stałej w Muzeum czasowo prezentowany 
jest ornat z wizerunkiem św. Jana z Dukli. pochodzący z tej kolekcji. 
Ornaty z kościoła pw. św. Jana z Dukli przekazane zostały do Mu-
zeum Ojców Bernardynów w Leżajsku. 

Największy zbiór tych paramentów przetrwał w kościele w Kra-
siczynie. Obecnie przechowywanych jest tam około 20 szat litur-
gicznych (część z nich znajduje się w konserwacji), natomiast po-
nad dwadzieścia zostało przekazanych w formie depozytu do Mu-
zeum Archidiecezjalnego w Przemyślu. Obiekty, które trafiły na wy-
stawę do Dukli, to ornaty, dalmatyki i kapy przepięknej roboty. Do 
wykonania szat użyto różnych tkanin, między innymi takich jak:  
tafta, aksamit, adamaszek, atłas, brokat. Większość haftów na sza-
tach liturgicznych wykonana została ściegiem łańcuszkowym, pła-
sko i ściśle przylegającym do tła, tzw. tamborkowym, a także znanym 
już w średniowieczu ściegiem węzełkowym. Motywy hafciarskie za-
wierają sceny starotestamentowe, sceny ukrzyżowania, motywy ma-
ryjne oraz eschatologiczne (dotyczące rzeczy ostatecznych i losu po-
śmiertnego człowieka).

Badaniem tego historycznego zbioru szat liturgicznych zajmo-
wała się dr Stanisława Gomuła. Wyniki badań przedstawiła w swo-
jej pracy doktorskiej oraz sumarycznych artykułach w „Rocznikach 
Humanistycznych”. Według Stanisławy Gomuły w pałacu dukiel-
skim pod okiem Marii Amalii Mniszchowej również mogła funkcjo-
nować pracownia hafciarska, w zapisie kart katalogowych archiwum 
kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Dukli występuje adnotacja, że 
pochodzą z miejscowej pracowni związanej z Mniszchami. 

Zapraszamy na wystawę prezentującą fragment tej cennej XVIII-
wiecznej kolekcji powstałej w kręgu mecenatu Mniszchów w Dukli.

Aleksandra Żółkoś

Gdzie słyszysz śpiew,  
tam wejdź...
VII. Spotkania Folklorystyczne w Łękach Dukielskich

24 lipca br. odbyła się 7. edycja Spo-
tkań Folklorystycznych w Łękach Du-
kielskich. Przesłaniem spotkań jest: 
„Zachować dla przyszłych pokoleń”. 
Organizatorem imprezy jest Stowarzy-
szenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jed-
ność” z Łęk Dukielskich. 

Imprezę prowadzili Justyna Wierdak 
i Mateusz Więcek. Prowadzący znako-
micie się uzupełniali. Mimo nienajlep-
szej pogody frekwencja dopisała. Prezes 
Stowarzyszenia p. Krystyna Łajdano-
wicz oficjalnie otwarła Spotkanie i dzię-
kowała wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do ich organizacji. 
Za wieloletnią współpracę i pomoc w or-
ganizacji Spotkań Stowarzyszenie w tym 
roku uhonorowało dyplomem i okolicz-
nościową statuetką Krystynę Boczar-Ró-
żewicz – gł. specjalistę ds. promocji 
gminy Dukla i Andrzeja Krężałka - prze-
wodniczącego Rady Powiatu w Krośnie, 
mieszkańca Łęk Dukielskich. Henryk 
Kyc powitał przybyłych gości: dyrek-
tora Wojewódzkiego Domu Kultury w 
Rzeszowie Marka Jastrzębskiego, sena-
torów Rzeczypospolitej Polskiej: Alicję 
Zając i Stanisława Piotrowicza, radnych 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego: 
Bogdana Rzońcę i Władysława Turka, 
burmistrza gminy Dukla Marka Góraka, 
przewodniczącego Rady Powiatu Staro-
stwa Powiatowego w Krośnie Andrzeja 
Krężałka i wielu innych gości.

Głos zabrał senator Piotro-
wicz, między innymi powie-
dział: Kultywowanie tradycji, 
zachowanie dziedzictwa swo-
ich przodków i rozwijanie ta-
kich form działalności świad-
czy o człowieku, o wartościach, 
którymi żyje. Taki człowiek, taka 
społeczność zasługuje na sza-
cunek i o przyszłość ich mo-
żemy być spokojni. Zacytował 
także Goethego: „Gdzie słyszysz 
śpiew, tam wejdź, tam dobre 
serce mają. Źli ludzie, wierzaj 
mi, ci nigdy nie śpiewają”. Głos 
zabrali również dyrektor WDK 
w Rzeszowie Marek Jastrzęb-
ski i senator Alicja Zając. Oby-
dwoje gratulowali organizato-
rom rozmachu i tak wspaniałej, 
wartościowej imprezy. Po prze-
mówieniach rozpoczęła się mu-
zyczna uczta dla wielbicieli mu-
zyki i tradycji ludowej. Piękno 
muzyki ludowej, kultywowania 
dawnych obyczajów, folkloru 
cygańskiego i lwowskiego prezentowały 
zespoły: zespół pieśni i tańca “Kaśka” z 
Dębowca, grupa śpiewacza „Barwy Je-
sieni” ze Strzyżowa, zespół cygański 
Staśka Derenia z Sanoka, zespół obrzę-
dowy “„Graboszczanie” z Grabownicy, 
zespół śpiewaczo-obrzędowy „Pogórza-
nie z Bieździedzy”, zespół obrzędowy 

“Tkacze” z Wysokiej k/Łań-
cuta, kapela ludowa “Młoda 
Harta” z Harty k/ Dynowa. 
Młodzi ludzie grający w ka-
peli w znakomitym stylu za-
kończyli występy muzycz-
no-wokalne. Było też coś 
dla ciała, a o to zadbały pa-
nie z Kół Gospodyń Wiej-
skich z Milczy i Żarnowca 
z pełną dbałością o wystrój 
stoisk i regionalne stroje. 
Nie zabrakło rękodzielni-
ków i ludowych twórców, 
których w tym roku było 
niezbyt wielu. Może prze-

straszyli się pogody, a może pojechali 
gdzie indziej, bo imprez w lipcu jest 
sporo w naszym regionie. Swoje prace 
prezentowali: Urszula Marchewka z Łęk 
Dukielskich – rzeźba, batik, tkanina arty-
styczna, Stanisław Śliwa ze Strzyżowa - 
malarstwo, wycinanki i rzeźby, Józef Łoś 
z Bałucianki - rzeźbiarstwo i snycerstwo, 
Dorota Zając z Posady Górnej - koron-
karstwo i haft, Maria Przybylska z Mil-
czy - koronkarstwo, bibułkarstwo, kuch-
nia galicyjskia, Władysława Stapińska 
z Milczy - koronkarstwo, bibułkarstwo, 
szydełkowanie. 

Wśród rękodzielniczych stoisk zna-
lazło się także stoisko z książką regio-
nalną, przygotowane przez Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. 
Warto było także odwiedzić muzeum 
wsi, które z roku na rok rozrasta sie po-
większając swoje zbiory. Spotkania za-
kończyły się zabawa taneczną przy mu-
zyce zespołu Duet.

Organizatorzy pragną podziękować 
wszystkim sponsorom. Oprócz Pod-
karpackiego Urzędu Marszałkow-

Barwinek, Iwlę Równe, Trzcianę, Wietrzno i Za-
wadkę Rymanowską. Przy obu rozgrywanych kon-
kurencjach publiczność znakomicie się bawiła, 
oklaskiwała artystów, którzy wiele pracy włożyli  
w przygotowanie występów. 

W tym roku po raz pierwszy swój dorobek pre-
zentowały Koła Gospodyń Wiejskich. Przygoto-
wały jadło regionalne: swojski chleb ze smalcem, 
kiszone ogórki, różne pierogi (ruskie, z kaszą gry-
czaną z ziemniakami i miętą, pieczone z kapu-
stą) bandurzak, żurek, zupa cebulowa, różnego ro-
dzaju ciasta (serniki, jabłeczniki, pierniki) nalewki 
i wiele, wiele innych pyszności. A to wszystko tak 
wspaniałe, że mimo deszczu chętnych do degusta-
cji nie brakowało. Te wspaniałości przygotowały 
KGW z: Barwinka, Łęk Dukielskich, Iwli, Rów-
nego, Cergowej aż dwa, Wietrzna. Za to wszystko 
bardzo, bardzo serdecznie dziękują organizatorzy, 
ale także wszyscy którzy mieli szansę spróbować 
tych pyszności. Zespół grecki „Mythos” próbował 
rozruszać publiczność, ale nie było chętnych do na-
uki zorby. Zespół Masters gwiazda disco polo zgro-
madziła tyle publiczności, że zastanawiające jest to 
kto tej muzyki nie lubi. Bawiła się młodzież, stu-
denci i ludzie w średnim wieku. Dni Dukli 2011 za-
kończył Roberto Zucaro włoskimi przebojami. 

Próbowaliśmy sprowadzić do Dukli słońce  
i muzykę z każdego zakątka Europy od Tyrolu, 
aż po Grecję i Italię. Szkoda, że nie wszyscy ze 
względu na pogodę mogli z tego skorzystać.

Gorąco dziękujemy wiernej publiczności, która 
mimo tak trudnych warunków atmosferycznych 
nie zawiodła i przybyła na plac przypałacowy aby 
obejrzeć program Dni Dukli. To ukłon i szacunek w 
kierunku artystów i nas organizatorów. Nie było ła-
two. Dziękujemy również sponsorom: Firmie „Jan-
pol” z Dukli, Oddziałowi SKOK Chmielewskiego 
w Dukli, firmie Izar-Pol, panu Michałowi Tęcza, 
firmie Tupperware, p. Małgorzacie i Stanisławowi 
Braja sklep”As” Dukla. Całej imprezie w tym roku 
patronowało Polskie Radio Rzeszów.

Krystyna Boczar-Różewicz

dokończenie ze str. 15
Dukla bawiła się w deszczu

Od lewej: Mateusz Więcek, Justyna Wierdak- konferansjerzy,  
Henryk Kyc i Krystyna Łajdanowicz ze Stowarzyszenia „Jedność”.

skiego były to: Starostwo Powiatowe w Krośnie, 
Gmina Dukla, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszo-
wie /statuetki/, Ośrodek Kultury w Dukli /nagłośnie-
nie/, Materiały budowlane Marian Niekowal - skład 
w Kobylanach, Firma BIUROSERWIS w Krośnie 
przy ul. Składowej 1, Hurtownia ZOSTAŃ w Kro-
śnie przy ul. Podkarpackiej 2, Spółdzielnia Ogrodni-
czo-Pszczelarska SOPEX w Krośnie przy ul Składo-
wej 2, p. Łukasz Delimata – właściciel firmy DELI z 
Rymanowa, Krośnieńskie Huty Szkła w Krośnie, pp. 
Gabriela i Leszek Jastrzębscy. 

Henryk Kyc, kbr 
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Mój ulubieniec

Publikujemy zdjęcia ulubionych czworonogów 
Czytelników Dukli.pl. Zachęcamy do wysyłania 
zdjęć Państwa pupilów.

Redakcja

Pazurek Julki i Kacpra.

20 lat  
z czytelnikami

Twórcy dukielskiego miesięcznika uhonorowani z okazji Jubileuszu 20.lecia:  
od lewej(siedzą): Aleksandra Żółkoś, Krystyna Boczar-Różewicz, Jadwiga Moraw-
ska, Halina Cycak, Maria Walczak, od prawej (stoją): Jan Grzywacz, Stanisław Kalita,  
Błażej Szczurek, Bartosz Szczepanik, Barbara Pudło,  Artur Paczkowski, Waldemar 
Półchłopek, Zenon Dudzik, Fryderyk Krówka, Zenon Leńczyk, Zygmunt Nowak.

Kinga Welz  wykonuje fantazję rosyjską przy akompaniamencie 
pani dyrektor Doroty Skibickiej.

Widziane z Cergowej

Same amerykanizmy

 Pomnik katyński w NYC.

Czytelnicy piszą
Spacer po Lwowie, 
polski studencie - nie zapomnij oddać hołd bohaterom

Jana z Dukli. Później relikwie przenie-
siono do bernardynów w Rzeszowie, 
skąd w roku 1974 uroczyście przenie-
siono je do rodzinnego miasta Dukli, 
do tych samych braci. 

Jedną z najsławniejszych i najstar-
szych uczelni w Europie Wschodniej, 
to Uniwersytet Jana Kazimierza, zało-
żony w 1661 roku. Lista jego słynnych 
profesorów i absolwentów jest bar-
dzo długa. Obecnie jego patronem jest 
ukraiński poeta, Iwan Frank.. Wiele 
nazw we Lwowie pozmieniano na ukra-
ińskie, między innymi także ulice. 

Nie możemy ominąć Teatru Wiel-
kiego, na scenach, którego występowali 
artyści światowej sławy. Opera Lwow-
ska była największą w Europie, liczyła 
1430 miejsc. Śpiewał tu też ,,chłopak 
z Sosnowca” tenor Jan Kiepura i bas 
Adam Didur, był on także dyrektorem 
Opery Śląskiej. 

Posiada Lwów wiele dzielnic, a naj-
większa to Łyczakowska. Tu w 1786 
roku na 40 -hektarowym obszarze za-
łożono cmentarz, który miał charak-
ter krajobrazowo-parkowy. Był zatem 
także miejscem spacerów. Są na cmen-
tarzu pomniki, są 23 kaplice nagrobne. 
Na łyczakowskim cmentarzu spoczywa 
wielu sławnych Polaków, a jest ich tylu, 
że nie sposób wyliczyć wszystkich. 

Jest jeszcze jedno ważne dla Pola-
ków miejsce na łyczakowskim cmen-
tarzu, gdzie spoczywają bohaterscy 
obrońcy miasta, walczący przeciwko 
Ukraińcom w roku 1918. Obrona ta 
była jedną z najważniejszych sym-
boli polskiego patriotyzmu. W obro-
nie Lwowa wystąpiła młodzież - zgi-
nęli niemal wszyscy. Cmentarz obroń-
ców Lwowa „ORLĄT” położony jest 
tuż obok głównego cmentarza Łycza-
kowskiego. 

Warto też wspomnieć, że lwowski 
dworzec kolejowy przed wojną był nie-
mal identyczny, jak dworzec w Wied-
niu. i były to dworce jedne z najpięk-
niejszych w Europie. Niestety w 1939 
roku bomby niemieckie nasz dworzec 
zniszczyły. Po wojnie odnowiono, ale 
to już nie to samo ....

Drogi Studencie z Polski, który 
we Lwowie studiujesz nie zapominaj,  
że chodzisz śladami Wielkich Polaków. 

Stanisława Zaniewicz

Lwów to „miasto snów”, tak daw-
niej o nim mówiono. Od roku 1939 poza 
granicami Polski, na Ukrainie. Rzeka 
Połtew pod koniec XIX. wieku została 
skanalizowana i zasklepiona. Jest we 
Lwowie wiele zabytków, wszystko to 
polskie. Na zwiedzanie Lwowa po-
trzeba dużo czasu, nasz spacer będzie 
krótki, a zaczniemy od Kopca Unii Lu-
belskiej. Zwą go też „Wysoki Zamek”, 
bo dawno temu stał tam zamek. Ko-
piec wzniesiono w 1869 roku z oka-
zji trzechsetnej rocznicy zawarcia Unii 
w 1569 roku. Unia ustaliła dla Polski  
i Litwy wspólną monarchię. Kopiec 
usypali mieszkańcy Lwowa, a pracą 
kierował Franciszek Smolka, galicyjski 
działacz polityczny. Na kopiec przywo-
żono ziemię z pól bitewnych i mogił bo-
haterów narodowych. 

Centralną częścią miasta jest ry-
nek, wokół którego posadowiły się 
44 kamienice pochodzące z różnych 
epok i każda ma swoją nazwę od na-
zwy tego, kto ją dawniej zamieszkiwał. 
Dziś nie są one tak piękne jak dawniej. 
W pobliżu rynku przy ulicy Katedralnej 

znajduje się Katedra Łacińska, która 
dla tamtejszych Polaków ma wielkie 
znaczenie - odbywają się w nim nabo-
żeństwa w języku polskim. Katedra po-
siada kilka kaplic. Zachowały się wi-
traże autorstwa Józefa Mehoffera, Teo-
dora Axentowicza. W 1656 roku przed 
obrazem Matki Boskiej Łaskawej uro-
czyste śluby składał król Jan Kazi-
mierz, oddając Jej pod opiekę cały na-
ród polski. Śluby Jana Kazimierza w 
,,Potopie” opisał Henryk Sienkiewicz.

 Idąc dalej widzimy katedrę grec-
ko-katolicką pod wezwaniem św. Jura. 
Znajduje się tam grobowiec Arcybi-
skupa Metropolity Andrzeja Szeptyc-
kiego. Szeptycki był wnukiem polskiego 
komediopisarza hrabiego Aleksandra 
Fredry. 

Jest też we Lwowie katedra ormiań-
ska, którą sowieci zamknęli, służyła im 
za magazyn. Przed przyjazdem Papieża 
Jana Pawła II na Ukrainę, świątynie 
otwarto. Wspomnieć należy, że Lwów 
posiada 37 kościołów, a wśród nich ko-
ściół oo. Bernardynów, w którym do 
roku 1939 znajdowały się relikwie św. 

Most Verrazano-Narrows łączący dwie dzielnice nowojorskie  Staten Island 
i Brooklin.

Redakcja Dukli.pl z żalem informuje, że 21 lipca br.  
odszedł na zawsze Redaktor Andrzej Zalewski.

Andrzej Zalewski od 60 lat tworzył programy poświecone przyrodzie, 
rolnictwu i wsi. Przez cały czas swojej działalności dziennikarskiej stro-
nił od polityki. Znamy go wszyscy z Ekoradia. Był twórcą Święta Pol-
skiej Niezapominajki. A przede wszystkim kochał Polskę i ludzi.

* * *
Na zawsze pozostanie w pamięci, niebo w kolorze niezapominajki, 

tak pięknie po POLSKU określane przez redaktora Eko-Radia Andrzeja 
Zalewskiego.

uczniowie LO Dukla uczestniczący w akcjach  
niezapominajkowych i Maria Walczak
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JAK DOBRZE UBEZPIECZYĆ DOM LUB MIESZKANIE
Czyli jak wykupić polisę, by móc liczyć na wypłatę odszkodowania odpowiadającego ewentualnej stracie?

Szalejące burze, trąby powietrzne, ulewy, a wskutek nich powodzie 
w naszym kraju to obrazek, do którego przyzwyczaiły nas przez ostat-
nie lata telewizyjne serwisy informacyjne. Oglądając te wiadomości 
cieszymy się w duchu, że na szczęście te zjawiska omijają nasze miej-
scowości. Ale czy zdajemy sobie sprawę, że nie wiadomo tak napraw-
dę co przyniesie jutrzejszy dzień? A może to właśnie jutro nawiedzi nas 
szalejąca burza i wichura, która zerwie dach w naszym domu lub ude-
rzy w niego piorun? Albo mała rzeczka płynąca gdzieś nieopodal na-
gle wyleje i zaleje nasze gospodarstwo? Takich przykładów można wy-
mieniać jeszcze wiele. Nawet nie chcemy myśleć „co by było gdyby”. 
Najlepiej, żeby nie było…

Największym dorobkiem naszego życia jest w przeważającej więk-
szości dom lub mieszkanie i w momencie, gdy dochodzi do ich utraty 
lub uszkodzenia z powodu pożaru, powodzi lub innego zdarzenia (tzw. 
losowego) nikt nie zaprzecza, że dobrze się stało, że mieliśmy wcze-
śniej wykupioną polisę ubezpieczeniową. Odszkodowanie finansowe za 
poniesioną stratę staje się szansą na powrót do normalnego życia, pod 
jednym ważnym warunkiem – polisa, którą wykupiliśmy odpowiednio 
chroniła nasz majątek.

Czasami słyszy się, że firma ubezpieczeniowa nie wypłaciła od-
szkodowania na poziomie satysfakcjonującym osobę poszkodowaną. 
Przyczyna często leży w polisie, która nie zabezpiecza domu lub mienia 
w zakresie gwarantującym 100% odszkodowania. Nie zawsze winowajcą 
niskiej wypłaty jest towarzystwo ubezpieczeniowe. Wysokość odszko-
dowania za nasz majątek zależy od warunków na jakich umowa ubez-
pieczenia została podpisana. Często to właśnie brak dostatecznej wie-
dzy osoby ubezpieczającej, jej nieświadomość lub chęć zaoszczędze-
nia skutkuje właśnie niskimi wypłatami odszkodowań.

Poniżej przedstawionych zostało kilka rad, jak dobrze ubezpieczyć 
nasz dom lub mieszkanie tak, by być pewnym, że w razie jakiegokol-
wiek nieszczęścia będziemy mogli liczyć na wypłatę odszkodowania 
adekwatnego do poniesionej straty.

SUMA UBEZPIECZENIA
Poważnym błędem ubezpieczających własny dom lub mieszkanie 

jest złe określenie sumy ubezpieczenia, czyli kwoty, na jaką będzie 
ta nieruchomość ubezpieczona. W uproszczeniu można powiedzieć, że 
im wyższa jest ta suma, tym większą składkę musimy płacić. Właśnie 
z tego powodu większość zainteresowanych, szukając ubezpieczenia 
dla własnej nieruchomości, zwraca uwagę jedynie na wysokość składki, 
kompletnie ignorując zarówno sumę ubezpieczenia, jak i jego zakres.

Niska wartość kwoty, na jaką ubezpieczona jest nasza nierucho-
mość, staje się szczególnie bolesna w przypadku wystąpienia szkody 
całkowitej, w wyniku której dom lub mieszkanie przestaje fizycznie ist-
nieć. Może się tak zdarzyć w wypadku np. katastrofy budowlanej, wy-
buchu gazu, przejściu trąby powietrznej czy też pożaru. Często ozna-
cza to dramat wielu ludzi, bowiem niska kwota otrzymanego odszkodo-
wania nie pozwoli ani na remont kapitalny, ani na kupno zamiennego 
lokalu o podobnych parametrach.

Zaniżona suma ubezpieczenia skutkuje też zaniżoną wypłatą od-
szkodowania za szkody częściowe, tzw. „zasada proporcji”. Najlepiej 
wyjaśnić to na konkretnym przykładzie, zatem wyobraźmy sobie, że 
właściciel ubezpieczył dom o wartości 300 tys., jednak sumę ubezpie-
czenia określił kwotą 150 tys. W przypadku szkody np. zerwania da-
chu o wartości 25 tys. zostanie zastosowana zasada proporcji, czyli po-
mniejszenie o 50% wyliczonego odszkodowania (czyli o tyle o ile ubez-
pieczający zaniżył sumę ubezpieczenia domu), tak więc otrzymamy je-
dynie 12,5 tys. zł. Za tę kwotę nikt nie będzie w stanie odbudować 
zniszczeń.

 Biorąc pod uwagę powyższe fakty, podana przez nas suma 
ubezpieczenia powinna pozwalać na zakup porównywalnej nierucho-
mości w podobnej lokalizacji i o zbliżonych parametrach.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Wiele osób przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej nie zdaje so-

bie sprawy, że dom można ubezpieczyć w kilku wariantach, a mianowi-
cie: sam dom, stałe elementy oraz ruchomości domowe.

Ubezpieczenie samego domu w dużym uproszczeniu to tzw. ubez-
pieczenie murów czyli przy wypłacie odszkodowania za powstałą szko-
dę, ubezpieczyciel wypłaci jedynie kwotę za elementy konstrukcyjne 
domu, nie weźmie pod uwagę wszelkich instalacji (grzewcza, wodno-
kanalizacyjna, elektryczna itd.), pieca c.o., wykończenia wnętrz ta-
kich jak płytki w łazience, panele podłogowe, itp. Aby się tego ustrzec 

należy dodatkowo mieć ubezpieczenie elementów stałych budynku, bę-
dziemy mieć wówczas pewność, że za zalany parkiet czy spalone w wy-
niku pożaru np. boazerie zostanie nam wypłacone odszkodowanie. Na 
koniec zostają ruchomości domowe – są to wszystkie elementy naszego 
majątku, które nie są na stałe związane z budynkiem, np. meble, dy-
wany, sprzęt AGD i RTV itd. Jeśli nie mamy ubezpieczonych tych przed-
miotów nie możemy liczyć na odszkodowanie za ich zniszczenie w ra-
zie jakiegokolwiek nieszczęścia. Przy ubezpieczaniu ruchomości domo-
wych pamiętajmy również o rzetelnym podaniu ich wartości, gdyż tu 
również obowiązuje opisana wcześniej zasada proporcji.

LIMITY I WYŁĄCZENIA
Właściwie wszystkie polisy ubezpieczeniowe dostępne na naszym 

rynku zawierają tzw. limity odpowiedzialności oraz wyłączenia. Limity 
odpowiedzialności dotyczą z góry określonych i nazwanych składników 
ubezpieczanego majątku. Jeśli posiadamy np. sprzęt elektroniczny o 
wartości 12 tys. zł, i uległ on spaleniu wskutek przepięcia elektrycz-
nego (np. po uderzeniu pioruna) a limit odpowiedzialności na tego ro-
dzaju zdarzenia wynosi 5 tys. zł., to oznacza, że od ubezpieczycie-
la otrzymamy maksymalnie 5 tys. zł odszkodowania pomimo że sprzęt 
miał wartość ponad dwukrotnie wyższą. Dlatego w tym przypadku war-
to podnieść limit na przepięcia elektryczne do kwoty 12 tys. zł.

Wyłączenia to wszelkie sytuacje przyczyniające się do powstania 
szkody, których wystąpienie powoduje, że firma ubezpieczeniowa nie 
wypłaci nam odszkodowania. Niektóre firmy „w standardzie” wyłącza-
ją swoją odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek powodzi, czy 
wspomnianych wyżej przepięć elektrycznych albo jeszcze innych zda-
rzeń i jeżeli chcemy chronić nasz majątek od tego typu szkód to trzeba 
to zaznaczyć przy podpisywaniu umowy. Należy też wspomnieć, o wyłą-
czeniach których nie możemy dodatkowo wykupić. Najczęściej dotyczy 
to rażącego niedbalstwa, szkód powstałych w wyniku nadużycia alko-
holu czy środków odurzających. Ubezpieczyciel nie odpowie za szkody 
spowodowane pod wpływem alkoholu, narkotyków itp. Jeśli więc loka-
tor spali pomieszczenie, zasypiając z niedopałkiem papierosa po hucz-
nie zakrapianej imprezie, to na odszkodowanie nie można liczyć.  

Przy podpisywaniu umowy powinniśmy uważnie zaznajomić się ze 
wszystkimi zapisami dotyczącymi limitów i wyłączeń, bowiem to wła-
śnie ich nieznajomość staje się częstym powodem późniejszej fru-
stracji. 

POZOSTAŁE RYZYKA
 Nasz majątek możemy ubezpieczyć nie tylko od skutków tzw. 

zdarzeń losowych, jak wspomniane wcześniej pożar, powódź, wichura 
itp. W ramach jednej polisy możemy również wykupić ubezpieczenie 
od:

- kradzieży czy włamania, 
- dewastacji mienia (np. w trakcie włamania włamywacz 

uszkodzi drzwi wejściowe lub okno),
- wandalizmu (np. pomalowanie sprayem naszego nowowybu-

dowanego ogrodzenia przez nieznanych sprawców),
- odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) – zda-

rzyć się może, że np. zalejemy sąsiadowi mieszkanie, albo 
nasze dziecko „dla zabawy” przerysuje gwoździem jego sa-
mochód, wtedy takie ubezpieczenie uwalnia nas od nagłej 
potrzeby wydawania pieniędzy na pokrycie szkody wyrządzo-
nej innej osobie,

Dodatkowa opcja często proponowana w pakietach ubezpiecze-
niowych to ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
(NNW) wszystkich domowników (np. w przypadku złamania nogi otrzy-
mamy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu),

Przytoczone powyżej przykłady to niewielka część sytuacji, któ-
re mogą się nam przytrafić i dlatego warto zawczasu nie tylko myśleć, 
lecz podejmować działania zmierzające do wykupienia polisy gwaran-
tującej nam spokojny sen.

Oczywiście, możemy mieć wiele wątpliwości i pytań, dlatego naj-
prościej udać się do specjalisty: agenta ubezpieczeniowego, najlepiej 
takiego, który w swej ofercie posiada ubezpieczenia kilku towarzystw, 
wówczas będziemy mieć możliwość porównania i wyboru spośród kil-
ku ofert, najkorzystniejszej dla nas propozycji ubezpieczenia majątku.

MK
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Wielki sukces  
siatkarzy SKS „Dukla”

Bardzo dobrze spisali się siatka-
rze SKS „Dukla” podczas rozgrywanych 
18 czerwca w Warszawie Półfinałów 
Amatorskiej PlusLigi, gdzie uplasowali 
się na 3. miejscu.
Do warszawskiego półfinału zakwalifikowa-
ło się 6 zespołów, które zostały podzielo-
ne na dwie grupy. Zawodnicy Siatkarskiego 
Klubu Sportowego „Dukla” znaleźli się w 
grupie „A” wraz z zespołem ProNetBud 
z Piekar Śląskich oraz zespołem REST. 
Natomiast grupę „B” tworzyły zespo-
ły: Kar-lab Gdynia, ADS Wolta Warszawa i 
Let’s Go także Warszawa. Mecze rozgrywa-
ne były do dwóch wygranych setów.

W pierwszym swoim występie siatkarze 
SKS przegrali z drużyną z Piekar Śląskich 
2-1 (19/25, 25/11, 15/12), by w kolej-

nym pojedynku pokonać zespół REST 2-1 
(21/25, 27/25, 15/13). W pojedynku o III 
miejsce zespół z Dukli spotkał się z zespo-
łem Let’s Go. Siatkarze SKS Dukla po bar-
dzo dobrym spotkaniu pokonali zespół Let’s 
Go 2-0 (25/18, 25/21) i tym samym zdoby-
li 3. miejsce w Półfinałach Amatorskiej 
PlusLigi. Wszystkie spotkania stały na bar-
dzo wysokim poziomie i kończyły się dopie-
ro w tiebreaku.

Zdobycie przez zawodników SKS „DUKLA” 
3. miejsca w warszawskim półfinale, 
a zarazem 5. miejsca w kraju, to suk-
ces bez precedensu. Wyczynu tego do-
konali: Maciej Chłap, Damian Wiernusz, 
Konrad Piróg, Dominik Piróg, Paweł 
Michalak, Marcin Milan, Artur Śliwiński, 
Michał Okarma, Karol Arciszewski i Kamil 
Wiernusz. Zawodników przygotował i pro-

wadził instruktor siatkówki Robert Rąpała. 
Drużyna SKS Dukla była najmłodszą druży-
ną warszawskiego półfinału, która za zaję-
cie 3. miejsca otrzymała okazały puchar 
oraz pamiątkowe medale. 

Przypomnę, iż zmagania II edycji 
Amatorskiej PlusLigi rozpoczęły się w 
kwietniu. Prawie 400 zespołów rozpoczę-
ło walkę w fazie eliminacyjnej. Najlepsze 
ekipy przebiły się do fazy ligowej, któ-
ra była rozgrywana w ośmiu miastach 
Polski. Tak dużego zasięgu i rozmachu nie 
ma żaden inny amatorski turniej siatkar-
ski w naszym kraju. Drużyny przez ponad 
dwa miesiące walczyły o wejście do pół-
finałów. Awans mogły zapewnić sobie tyl-
ko zwycięskie zespoły z każdego mia-
sta. W dwa ostatnie weekendy poznali-
śmy najlepszą czwórkę. W pierwszym pół-
finale, rozegranym w Poznaniu 12 czerw-
ca, najlepsze okazały się drużyny KupDruk.
pl ze Szczecina i Qmple Poznań z katego-
rii Open. W zmaganiach w Warszawie naj-
lepiej zaprezentowały się drużyny Kar-lab 
Gdynia i ProNetBud Piekary Śląskie oraz 
SKS Dukla (3. miejsce) w kategorii Open. 

Jeszcze nikt w historii dukielskiego sportu 
nie zajął tak wysokiego miejsca na szcze-
blu krajowym. Osiągnięty wynik pokazuje, 
iż warto jest inwestować w utalentowaną 
młodzież i stwarzać jej dogodne warunki 
do uprawiania sportu, również tego ama-
torskiego. 

Gratulujemy naszym zawodnikom oraz in-
struktorowi za osiągnięty wynik i dostar-
czenie nam niezapomnianych siatkarskich 
wrażeń. 

Tekst i foto /ZeL/

Ogłoszenie!
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego 
TKKF Dukla zaprasza na Walne Zebranie 

Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie 
się 30 sierpnia (wtorek) 2011 roku o godz. 
18.00 w sali konferencyjnej MOSiR Dukla.

Zapraszam wszystkich członków oraz  
sympatyków tenisa stołowego.

Stanisław Paszek
Prezes Zarządu UKS TKKF Dukla

Nie zwalniają tempa 
Sukcesy dukielskich tenisistów

30 kwietnia 2011r. w Rzeszowie od-
były się drużynowe i indywidualne pół-
finały Mistrzostw Polski Młodzików w te-
nisie stołowym. Przepustkę do Mistrzostw 
Polski dawały dwa pierwsze miejsca zarów-
no w turnieju indywidualnym jak i drużyno-
wym. Zawodnicy UKS TKKF Dukla uzyska-
li bardzo dobre wyniki. Maciej Gołąbski za-
jął indywidualnie 2. miejsce i awansował 
do Mistrzostw Polski. W grach drużynowych 
Hubert Kopczyk i Maciej Gołąbski byli bli-
sko zakwalifikowania się, ostatecznie zaję-
li 3. miejsce. 
3 maja 2011r. w Krakowie odbyły się 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. 
Dwunastu kadrowiczów z województwa pod-
karpackiego rywalizowało z 12 kadrowiczami Województwa Małopolskiego. W kadrze 
Podkarpacia znalazło się dwóch zawodników UKS TKKF Dukla Hubert Kopczyk i Maciej 
Gołąbski. Chłopcy bardzo dobrze się zaprezentowali i byli wiodącymi zawodnikami na-
szej kadry, co przyczyniło się do końcowego wyniku w rywalizacji międzywojewódzkiej. 

Końcowa klasyfikacja ( najlepsza czwórka ) :

1. miejsce - Kapik Krzysztof - OSKiR Podwawelski Kraków (Małopolska), 2. Nalepa 
Kamil UKS GIM-TIM Stalowa Wola (Podkarpacie), 3. Hubert Kopczyk - UKS TKKF Dukla 
(Podkarpacie), 4. Maciej Gołąbski UKS TKKF Dukla (Podkarpacie).

Warto zaznaczyć, że dwaj pierwsi rywale są czołowymi i utytułowanymi zawodnikami w 
Polsce. 

Od 19 – 22 maja 2011r. w Krakowie odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików. Jedynym 
reprezentantem UKS TKKF Dukla był Maciej Gołąbski, który uplasował się na 17. miej-
scu. Dla Maćka w tym sezonie był to już drugi turniej tej rangi, a na wcześniejszych za-
wodach w Gdańsku uplasował się na 31. miejscu. Jak na razie jest to największy suk-
ces zawodników UKS TKKF Dukla na arenie ogólnopolskiej.

Stanisław Paszek

8. miejsce  
w Polsce
W dniach 27-29 maja 2011r. w Rawie Mazowieckiej odbyły się 
Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w tenisie stołowym. 
Hubert Kopczyk, Patryk Szczurek i Szymon Stasik - zawodnicy 
UKS TKKF Dukla, a zarazem uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Dukli 
godnie reprezentowali swoją szkołę . Osiągnęli bardzo dobry wy-
nik na arenie ogólnopolskiej. Zanim jednak dotarli do Mistrzostw 
Polski musieli przejść przez kilka etapów :
Etap gminny: 1. miejsce (Hubert Kopczyk, Patryk Szczurek, 
Szymon Stasiak) 
Etap powiatowy 
1. miejsce (Hubert Kopczyk, Patryk Szczurek, Szymon Stasiak) 
Etap rejonowy 
1. miejsce (Hubert Kopczyk, Patryk Szczurek, Szymon Stasiak)
Etap wojewódzki 
1. miejsce (Kopczyk Hubert, Szczurek Patryk, Stasiak Szymon) 
Etap ogólnopolski 
8. miejsce (Hubert Kopczyk, Patryk Szczurek)

Cały sezon był bardzo udany, oprócz sukcesów indywidualnych 
pierwsza drużyna grająca w IV lidze z kompletem zwycięstw zajęła 
1. miejsce i awansowała do III ligi. Przez cały sezon do rozgrywek 
ligowych i indywidualnych zawodników przygotowywał Bogdan 
Maciejewski. Zawodnikom i trenerowi gratulujemy.

Stanisław Paszek

Puchar Burmistrza 
pozostaje w Dukli
15 lipca br. w upalne, gorące popołudnie na stadionie MOSiR 
w Dukli odbył się Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Dukla. 
Przedstawiciele wszystkich zgłoszonych klubów uczestniczyli w lo-
sowaniu i ustaleniu zasad rozgrywek. Dziewięć drużyn zostało po-
dzielone na 3 grupy:
grupa I: Beskid Równe, Przełęcz II Dukla, Twierdza Teodorówka
grupa II: Przełęcz Dukla, Iwełka Iwla, Huragan Jasionka
grupa III: Zorza Łęki Dukielskie, Husaria Dukla, Grodzisko Wietrzno
Mecze rozgrywane były 2 x 15 min, a sędziowali: Wioletta Folcik, 
Bogusław Cysarz, Mariusz Folcik, Paweł Kuliga, Paweł Pitak, 
Mariusz Szczepanik.
Najlepsze zespoły awansowały do fazy finałowej. Oto wyniki 
spotkań:
Grupa I:
Beskid- Twierdza 1-1, Przełęcz II- Twierdza 4-0, Beskid- Przełęcz 
II 1-4
AWANS: Przełęcz II
 
Grupa II:
Przełęcz- Huragan 2-0, Iwełka- Huragan 1-2, Przełęcz- Iwełka 2-0
AWANS: Przełęcz

 Grupa III:
Zorza- Grodzisko 0-0, Husaria- Grodzisko 0-1, Zorza- 
Husaria 2-0
AWANS: Zorza
 
Wyniki meczów finałowych:
Przełęcz II- Przełęcz 0-6, Zorza- Przełęcz II 4-1, Przełęcz- 
Zorza 3-0
 
Zwycięzcą turnieju z kompletem zwycięstw zosta-
ła Przełęcz Dukla, która będzie reprezentować gminę w 
Turnieju o Puchar Starosty Krośnieńskiego (30/31 lipca). 
Drugie miejsce zdobyła Zorza Łęki Dukielskie, a trzecie 
Przełęcz II Dukla. 
Skład zwycięskiej drużyny: Mirosław Nowak, Damian 
Bogacz, Patryk Drobek, Marcin Ginalski, Franciszek 
Pietruszka, Łukasz Rędowicz, Grzegorz Stec, Grzegorz 
Mormol, Jozef Kozak, Paweł Mielech, Tomasz Mikosz, 
Dawid Zima, Artur Pernal, Kamil Kowalski, Krystian 
Frączek, Krystian Walczak. Drużynę do turnieju przygoto-
wał trener Bronisław Niżnik.
Najlepszym strzelcem turnieju został Kamil Kowalski 
(Przełęcz), zdobywca 6 goli.
 
Nagrody dla najlepszej trójki wręczył burmistrz gmi-
ny Dukla Marek Górak oraz dyrektor MOSiR Dukla Michał 
Szopa, który zafundował także karnety wejściowe na si-
łownię i saunę, która zostanie oddana do użytku już  
w sierpniu tego roku.

Tekst i foto Jakub i Bogusław Szczurek
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Pod ścisłą gatunkową ochroną
Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Skójka 
gruboskorupowa

– co to takiego?
Skójka gruboskorupowa jest dużym słodkowodnym mał-

żem. Najczęściej znajdowane są osobniki dorosłe o długo-
ści muszli powyżej 3 centymetrów. Muszla skójki grubo-
skorupowej zbudowana jest z dwu symetrycznych połówek.  
W górnej części muszli, w rejonie jej wierzchołka, są one 
połączone wiązadłem, który odpowiedzialny jest za rozchy-
lanie połówek muszli. Obok niego po wewnętrznej stronie 
obu połówek muszli znajduje się struktura nazywana zam-
kiem, zbudowana z zębów, listew i zagłębień. Wypukłe ele-
menty zamka na jednej połówce muszli odpowiadają wklę-
słym na drugiej, co uniemożliwia przemieszczanie się połó-
wek muszli względem siebie. Muszla zamykana jest dzięki 
mięśniom zwieraczom i domyka się w przypadku niepoko-
jenia osobnika.

Dwubocznie spłaszczone ciało małża jest w większej 
części niewidoczne z zewnątrz. Składa się głównie z tuło-
wia i nogi, która jest wysuwana na zewnątrz i służy małżowi 
do poruszania się lub kotwiczenia w gruncie. Ciało otulone 
jest z obu stron rodzajem błony tzw. płaszczem, który jest 
odpowiedzialny za wytwarzanie muszli. Płaszcz przylega do 
muszli, a po wewnętrznej stronie otacza jamę skrzelową. Do 
jamy tej prowadzą dwa syfony umieszczone w tylniej czę-
ści ciała zwierzęcia. Jednym z nich woda jest wprowadzana 
do jamy skrzelowej, gdzie opłukuje skrzela i osadza się za-
warty w niej pokarm, po czym jest wyprowadzana na ze-
wnątrz przez drugi syfon.

Skójki gruboskorupowe charakteryzują się dużą zmien-
nością. Między osobnikami z różnych populacji mogą wy-
stępować znaczne różnice w wyglądzie. Odpowiedzialne za 
to są czynniki środowiska, w którym żyje małż. Niektóre 
skójki osiągają długość 7 cm.

Muszla skójki gruboskorupowej ma przeważnie kolor 
jasnobrązowy lub oliwkowy z charakterystycznymi ciem-
nymi pierścieniami rocznego przyrostu. Muszla ciemnieje 
z wiekiem i u osobników starszych często przyjmuje ko-
lor ciemnobrązowy, nieraz prawie czarny. Muszla jest bocz-
nie spłaszczona i ma charakterystyczny nerkowaty kształt. 
Tylna część jest wygięta w dół w stosunku do głównej osi 
ciała. Na wierzchołku muszli, występuje charakterystyczne, 
drobne uzębienie, w postaci pofalowanych zmarszczek. 

Na ogół trudno zauważyć skójkę gruboskorupową w śro-
dowisku, w którym żyje. Skójka reaguje na ruch w bezpo-
średnim otoczeniu zamknięciem muszli, a wtedy wyglą-
dem przypomina kamień, często jest tym trudniejsza do za-

uważenia, że występuje na kamienistym podłożu o granu-
lacji podobnej do wielkości swojego ciała. Najłatwiej za-
uważyć skójki na dnie pokrytym drobnym, jednolitym osa-
dem. Filtrujące osobniki mają rozchylone muszle i widać 
charakterystyczne, ciemne otwory syfonów. Skójka prowa-
dzi w zasadzie osiadły tryb życia, często występuje w lokal-
nych zgrupowaniach zwanych ławicami. Skójka grubosko-
rupowa dojrzałość płciową osiąga przy długości muszli 3-4 
cm. Do rozrodu przystępuje wiosną (kwiecień/maj). Skójka 
jest bardzo płodna; sześcio- lub siedmioletnie osobniki wy-
twarzają średnio po 133 tys. jaj. Rozwój embrionalny trwa 
3-4 miesiące. Powstaje pasożytnicza larwa zwana glochi-
dium. Dojrzałe glochidia uwalniane są przez syfon wylo-
towy do wody. W miejscu przyczepienia się glochidium po-
wstaje nieznaczne zranienie, które zabliźniając się obrasta 
larwę małży tworząc rodzaj cysty. Nie każdy gatunek ryby 
jest odpowiednim żywicielem dla larw małży. Żywicielami 
glochidiów skójki gruboskorupowej są ciernik, cierniczek, 
jelec, kleń, strzebla potokowa, okoń, wzdręga i głowacz 
białopłetwy. Pasożytowanie trwa zwykle ok. 4 tygodni, po 
czym młode małże opuszczają ciało żywiciela i rozpoczy-
nają samodzielne życie. Mają one wtedy ok. 3 mm długości. 
Przez 2,5 roku żyją zakopane w osadach dennych.

Skójka należy do organizmów długowiecznych. Maksy-
malna długo życia osobników różni się w zależności od po-
pulacji i mogą żyć do 70 lat. Siedliskiem skójki grubosko-
rupowej są czyste wody bieżące (duże potoki, strumienie  
i rzeki) z piaszczystym lub piaszczysto- wirowym dnem. 
Jako gatunek wrażliwy na zanieczyszczenia, skójka grubo-
skorupowa jest bardzo dobrym wskaźnikiem czystości wód.

Zwierzęta te prowadzą na ogół osiadły tryb życia. W wy-
padku, gdy warunki pogorszą się (np. na skutek spadku po-
ziomu wody), skójki mogą przemieszczać się na stosun-
kowo niewielkie odległości, w ciągu godziny są w stanie po-
konać dystans ok. 2 m. Wędrówka małża przez osady denne 
pozostawia charakterystyczne rowki w podłożu, szczególnie 
dobrze widoczne w drobnych osadach. 

Zagrożeniem skójki gruboskorupowej jest wprowadza-
nie gatunków ryb, na których larwy skójki nie mogą przejść 
przeobrażenia, a które wpływają na zmniejszenie liczeb-

ności ryb-żywicieli larw skójki. Jako zwierzęta po-
bierające pokarm przez filtrowanie wody, skójki są bar-
dzo wrażliwe na zmiany chemiczne wód. Zagrożenie dla 
niej stwarza zarówno odprowadzanie do rzek ścieków za-
wierających trujące substancje, jak i nieznaczne zmiany 
składu chemicznego wody wywołane gospodarką rolną. 

Gatunek jest przedmiotem ochrony w 3 obszarach 
siedliskowych sieci Natura 2000 w Karpatach: „Biesz-
czady”, „Jasiołka”, „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie”. 
Najistotniejszym zagrożeniem dla skójki gruboskorupo-
wej jest degradacja i niszczenie siedlisk poprzez regulacje 
i zabudowę cieków, budowę zbiorników zaporowych i in-
nych budowli przegradzających rzekę. Szkodliwe są także 
inne działania zmieniające strukturę koryta cieku, takie 
jak np. pogłębianie czy pobór kruszywa z koryta. Najważ-
niejszym celem ochrony powinna być poprawa jakości 
siedlisk skójki, dlatego wszelkie prace ingerujące w struk-
turę koryta cieku zamieszkiwanego przez skójki powinny 
uwzględniać wymagania tego gatunku. W związku z tym, 
że dla istnienia populacji skójki istotny jest skład gatun-
kowy ryb w rzece, konieczne jest wprowadzenie nadzoru 
nad zarybieniami i utrzymywanie dogodnych warunków 
dla rozwoju populacji ryb-żywicieli larw skójki. Należy 
też przedsięwziąć działania zmierzające w kierunku po-
prawy jakości wody w zlewni, poprzez budowę kanaliza-
cji i oczyszczalni ścieków. 

Ochrona skójki gruboskorupowej odbywa się na pod-
stawie Dyrektywy Siedliskowej Załączniki II i IV, oraz 
prawa krajowego: ochrona gatunkowa, ochrona ścisła (ga-
tunek wymagający-ochrony czynnej). Gatunek jest w Pol-
sce wpisany do czerwonej księgi zwierząt zagrożonych.

CH 

Niezapominajkowe formy 
ochrony przyrody

WADERNIK
16 maja 2011 roku w ramach święta Pol-

skiej Niezapominajki odbyły się zajęcia 
w rezerwacie cisów - Wadernik, znajdują-
cym się między Mszaną, a Olchowcem. Za-
jęcia prowadził leśniczy Artur Paczkowski, 
który wspaniale wprowadził uczniów w al-
kowy pracy w lesie. Zobaczyliśmy drzewia-
ste okazy cisów liczące około 150 lat oraz do-
stojne jodły. Przykładem innej formy ochrony 
był użytek ekologiczny Moczeliska - podmo-
kła łąka obfita w różne gatunki roślin. Oczy-
wiście spotkaliśmy niezapominajki leśne, 
błotne oraz storczyki i podziwialiśmy piękne 
bezkresne widoki beskidzkie. W drodze po-
wrotnej jak na turystów przystało chwila mo-
dlitwy przy obelisku ku czci Księdza Karola 

Wojtyły w Chyrowej. W zajęciach brali udział uczniowie Zespołu Szkół  
z Jedlicza i Liceum Ogólnokształcącego w Dukli wraz z opiekunami.

Maria Walczak – opiekun akcji niezapominajkowych w LO Dukla 
Małgorzata Kusiak -nauczyciel geografii

W „Źródliskach 
Jasiołki”

Ostatnie zajęcia terenowe dukielskich licealistów w tym 
roku szkolnym, odbyły się w pięknym rezerwacie przyrody 
„Źródliska Jasiołki” i malowniczych Polanach Surowicznych. 
Były one nagrodą Burmistrza Gminy Dukla dla dukielskich 
licealistów. W zajęciach uczestniczyli oprócz opiekunki Ma-
rii Walczak Halina Cycak i Bartosz Szczepanik – pracownicy 
Urzędu Gminy w Dukli.

Maria Walczak

Pod pomnikiem pomordowanych wopistów na Jasielu.
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie 

dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozlicze-
niach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznacze-
niem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświa-
ty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowa-
nej jednostki oświatowej.
   § 8. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy na podstawie imien-
nego pisemnego upoważnienia Burmistrza Gminy Dukla.
2. Upoważnienie zawiera:
1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,
2) wskazanie podstawy prawnej kontroli,
3) imiona i nazwiska oraz numery dowodów tożsamości upoważ-
nionych pracowników,
4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowa-
dzącego,
5) określenie zakresu kontroli,
6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,
7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowa-
nego stanowiska i funkcji.
   3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednost-
ki kontrolowanej lub organu prowadzącego w dniach i godzinach 
pracy tej jednostki.
   4. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której 
mowa w § 7 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i 
kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kon-
troli powinny być poświadczone za zgodność w oryginałem przez 
osoby reprezentujące kontrolowane jednostki.
   § 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kon-
troli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują 
kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.
2. Protokól kontroli zawiera w szczególności:
1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres,
2) wskazanie osoby prowadzącej,
3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzają-
cych kontrolę,
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objęte-
go kontrolą,
6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę 
i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,
7) opis ustalonego stanu faktycznego,
8) opis stwierdzonych nieprawidłowości,
9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,
10) zestawienie załączników do protokołu,
11) informacje o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej 
jednostki o przysługującym mu prawie odmowy podpisania proto-
kołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisem-
nych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,
12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o do-
ręczeniu jednego egzeplarza osobie reprezentującej kontrolowa-
ną jednostkę,
13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowa-
nego i głównego księgowego.
   § 10. 1. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną 
odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie oso-
by kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisa-
nia protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn od-
mowy podpisu.
      2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania 
wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w try-
bie określonym w odrębnych przepisach.
3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kon-
troli.
   4. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgło-
sić Burmistrzowi Gminy Dukla w terminie 7 dni od dnia podpisania 
protokołu kontroli lub doręczenia protokołu kontroli, pisemne wy-
jaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.
   § 11. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kotroli nieprawi-
dłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysłu-
gującej kontrolowanej jednostce, Burmistrz Gminy Dukla w ter-
minie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, 
o których mowa w § 10 ust. 4, kieruje do kontrolowanej jednost-

ki wystąpienie pokontrolne, informujące o rozpoczęciu procedury 
dochodzenia nienależnie pobranej dotacji drogą sądową..
   2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz 
Gminy Dukla uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 10 ust. 4.
   3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości innego rodzaju, 
niż określone w ust. 1, Burmistrz Gminy Dukla kieruje do jednost-
ki kontrolowanej wnioski zmierzające do ich usunięcia i uspraw-
nienia działalności objętej kontrolą.
   4. Osoba prowadząca podmiot dotowany, zobowiązana jest do 
przekazania Burmistrzowi Gminy, w terminie 30 dni od doręcze-
nia wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
   § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

-------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR IX/52/11 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 10 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia obwodu dla Gimnazjum w Głojscach.

  Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Wspólna Szkoła w Głojscach, 
Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala obwód Gimnazjum w Głojscach obejmujący obszar 
miejscowości Głojsce.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

terenu pod lokalizację „ Zagospodarowanie złoża ropno- gazowe-
go Draganowa-Dukla”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

-------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR IX/51/11 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 10 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i try-

bu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
  Na podstawie 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 236, poz. 2572 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, co nastę-
puje:
   § 1. Ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres  
i tryb kontroli ich wykorzystania dla szkół publicznych prowadzo-
nych przez osoby prawne inne niż Gmina Dukla lub osoby fizyczne.
   § 2. Szkoły publiczne określone w ust. 1 otrzymują na każdego 
ucznia z budżetu Gminy Dukla dotację w wysokości równej wydat-
kom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego 
samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Dukla. Dotacja 
na każdego ucznia nie może być jednak niższa niż kwota przewi-
dziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Dukla.
   § 3. W przypadku zmiany wysokości planowanych przez Gminę 
Dukla wydatków bieżących, przewidzianych na utrzymanie ucznia 
w szkołach gminnych, ulega również zmianie kwota dotacji należ-
nej podmiotom, o których mowa w niniejszej uchwale - poczyna-
jąc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 
zmian budżetowych.
   § 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących pod-
mioty, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, zawierający pla-
nowaną liczbę uczniów, złożony w terminie do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku okre-
śla załącznik nr 1. Dla osób prowadzących szkoły przekazane do 
prowadzenia na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświa-
ty, dotacja naliczana jest od dnia przekazania prowadzenia szkoły.
   2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany da-
nych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wy-
stąpienia.
   § 5. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, w terminie 
do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy pod-
miotów, o których mowa w § 1.
   2. Osoba prowadząca dotowane podmioty składa w terminie do 
10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Dukla informację o 
faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków ustaloną na podsta-
wie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy 
dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2.
   3. Części dotacji za miesiące lipiec - sierpień przekazywane są 
na podstawie informacji o liczbie uczniów z miesiąca czerwca, z 
uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów, po złożeniu 
tej informacji.
   § 6. 1. Osoba prowadząca szkołę przekazuje do Urzędu Gminy 
w Dukli pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji za okresy 
kwartalne w terminie do 15 dnia po zakończeniu każdego kwarta-
łu. Wzór rozliczenia dotacji określa załącznik nr 3.
   2. W sprawozdaniach z rozliczenia dotacji, o których mowa w 
§ 6, osoba prowadząca podmiot dotowany, wykazuje wydatki sfi-
nansowane ze środków dotacji z uwzględnieniem wydatków na:
1) wynagrodzenia i pochodne,
2) zakup pomocy naukowych,
3) remonty i konserwację obiektów budowlanych,
4) eksploatację obiektów budowlanych.
   § 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli fak-
tycznej liczby uczniów dotowanej jednostki i prawidłowości wy-
korzystania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
2. Kontrola obejmuje:

UCHWAŁA NR IX/46/11 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 10 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania bu-
dżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Dukla  

za rok 2010 .
  Na podstawie art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o fi-
nansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Rada 
Miejska w Dukli uchwala, co następuje.
   § 1. Zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze 
sprawozdaniem finansowym za 2010 rok składającym się z:
1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Dukla
   2. Łącznego bilansu jednostek budżetowych Gminy Dukla wraz 
z łącznym rachunkiem zysków i strat oraz łącznym zestawieniem 
zmian w funduszu.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy w Dukli.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

-------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR IX/47/11 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 10 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 

Dukla za rok 2010.
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1240 z 
póżn.zm.) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Rada 
Miejska w Dukli uchwala, co następuje.
§ 1. Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dukla,
2) ze sprawozdaniem finansowym,
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o spra-
wozdaniu Burmistrza Gminy z wykonania budżetu za rok 2010,
4) z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dukla,
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
  udziela absolutorium Burmistrzowi Gminy Dukla za rok 2010.  
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Dukli. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

--------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR IX/48/11 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 10 czerwca 2011 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo-

ści: Nadole, Teodorówka
  Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) - Rada Miejska w Dukli u c h 
w a l a , co następuje:
   § 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości: Nadole, Teodorówka 
uchwalonego uchwałą Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z 
dnia 11 marca 2005 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 
56, poz. 732 z dnia 21 kwietnia 2005 r. z późn. zm.).
   § 2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości: Nadole, Teodorówka, zwanej da-
lej zmianą planu będzie obszar położony w miejscowości Nadole 
obejmujący części działek o numerach ewidencyjnych: 1/3, 1/5 
oraz obszar położony w miejscowości Teodorówka obejmujący 
części działek o numerach ewidencyjnych: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 
1/6. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącz-
nik graficzny do niniejszej uchwały.
   § 3. Przedmiot ustaleń zmiany planu obejmuje przeznaczenie 

Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w siedzibie Urzędu 
Gminy Dukla wywieszony został wykaz nieruchomości, stano-
wiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla, przezna-
czonych do sprzedaży.

Wykaz obejmuje działkę nr 794/5 o powierzchni 
0,0073 ha w Dukli. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z póź.zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do dnia 5 września 2011 r. w Urzędzie 
Gminy Dukla pok. nr 6. 
Szczegółowe informacje w sprawie w/w nieruchomości zamiesz-
czone są na stronie internetowej www.dukla.pl.

Marek Górak
BURMISTRZ

Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w siedzibie Urzędu 
Gminy Dukla oraz na stronie internetowej www.dukla.pl 
oraz w Dukli tablica ogłoszeń został wywieszony do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych 
do oddania w najem, 

obejmujący nieruchomość lokalową pomieszczenie - poło-
żone na I piętrze budynku poczekalni autobusowej w Dukli 
ul. Trakt Węgierski 26A o powierzchni 31,8 m2 przeznaczo-
ne na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.

OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
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W  p a s i e c e

Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 23%. Wszystkie 
krótkie ogłoszenia niekomer-
cyjne, z ofertami pracy lub osób 
poszukujących pracy umiesz-
czane są w Dukielskim Prze-
glądzie Samorządowym  nieod-
płatnie.

Cennik reklamy obowiązuje 
również w odniesieniu do strony 
internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

A-4 250 60 600 150
1/2 A-4 150 30 300 70
1/4 A-4 75 20 150 50
1/8 A-4 30 15 100 30
1/16 A-4 20 10 75 15

È

È

È

È

È

È

FHU „Tech - Mal”
Dukla, Trakt Węgierski 9, 
tel. 0609130387, 0134330387

Handel:
- farby, lakiery, kleje,  
  tynki elewacyjne, narzędzia, płytki posadzkowe i ścienne
- artykuły pirotechniczne, amunicja akustyczna, 
- komputerowe materiały eksploatacyjne, nośniki: 
 płyty CD, DVD 
- dzienniki budowy, tablice budowlane,  
  markery do tablic.
USŁUGI:
- kosztorysowanie, projekty zagospodarowania, 
- szkice i rysunki do zgłoszenia robót budowlanych 
– tel. 0601885063

Centrum Szkoleń i Tłumaczeń ”ELG”
ul. Trakt Węgierski 13/38, Dukla

T ł u m a c z  p r z y s i ę g ł y  
j ę z y k a  n i e m i e c k i e g o

tel. 609 610 065
- tłumaczenia, szkolenia

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji  
przepisów kulinarnych. 
Z góry serdecznie dziękujemy. Dla osoby, która w ciągu roku 

     przyśle do redakcji największą ilość przepisów przewidziana jest nagroda. 
Przepisy można przesyłać na adres:
Urząd Gminy Dukla -DPS, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
lub na adres internetowy dps@dukla.pl z dopiskiem „Kącik kulinarny”

Wydarzyło się 
w naszej gminie

Żródło:  
strona internetowa KMP 
w Krośnie

Wybrał: WS

Miód kontra nowotwory
Żyjemy w środowisku w którym jesteśmy narażeni na wiele czynników okre-

ślanych przez naukowców jako mutogenne. Powodują one wzrost nowotworów  
i zaburzeń genetycznych.

Człowiek musi przeciwdziałać temu zjawisku. Jednym z pierwszych naukow-
ców , którzy zainteresowali się miodem jako substancją o działaniu przeciwmuto-
gennym był egipski badacz A.S.H. Shawky. Do szybkiej oceny przeciwmutogen-
nego działania substancji wykorzystuje się test Amesa. Udowodnił on przeciwmu-
togenne działanie miodu. Wyniki tych badań potwierdzili amerykańscy badacze. 
Te właściwości miód zawdzięcza, prawdopodobnie cukrom prostym: fruktozie  
i glukozie oraz niektórym flawonoidom i kwasom fenolowym.

W tym numerze podajemy przepis 
na koktajl z miodem:

Składniki: 
2 szklanki mleka,
2 szklanki soku z marchwi,
3 łyżki miodu,
sok z cytryny

Wszystkie składniki dobrze wymieszać.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Ranny grzybiarz trafił do szpitala

Z raną kłutą klatki piersiowej trafił do szpi-
tala mieszkaniec Dukli, zbierający grzy-
by w okolicznych lasach. Z relacji ranne-
go oraz towarzyszącego mu kolegi wynika,  
że mężczyzna tak niefortunnie upadł na 
ziemię, że nabił się na trzymany w ręce 
nóż. Aktualnie policjanci potwierdzają 
przebieg tego zdarzenia.

14 lipca po południu Policja została po-
wiadomiona o przyjęciu do krośnieńskie-
go szpitala mężczyzny z raną kłutą klatki 
piersiowej, zadaną najprawdopodobniej 
nożem. Chociaż nie zagrażała ona życiu 
pacjenta, do jej zabezpieczenia niezbęd-
ny był zabieg chirurgiczny.

Wyjaśniający te sprawę policjanci ustalili, 
że rannym jest 36-letni mieszkaniec Dukli, 
a jego obrażenia są najprawdopodobniej 
skutkiem nieszczęśliwego wypadku pod-
czas grzybobrania. Na nierównym podłożu 
mężczyzna potknął się i upadł, spadając na 
trzymany w ręce nóż. Jego ostrze utkwiło 
w klatce piersiowej, w okolicy serca.

Na szczęście 36-latek był w towarzystwie 
swojego znajomego, który pomógł mu 
wyjść z lasu i dotrzeć do lekarza. Relacje 
obydwu mężczyzn były spójne i wstęp-
nie wykluczono, aby obrażenia pechowe-
go grzybiarza mogły być skutkiem prze-
stępstwa.

Ustalenia w tej sprawie weryfikują aktual-
nie policjanci z komisariatu w Dukli.

Sprzedaż kwiatów:
balkonowych i ogrodowych,

borówki amerykańskiej,
świerka srebrnego.

 
Wykonujemy nasadzenia  

surfinii, pelargonii
do skrzynek balkonowych.

 
Meble kuchenne na wymiar

Sprzęt AGD
Kontakt: 

tel. 606 782 467, 13 433 03 05

Czarne jagody zwane u nas borówkami
Pamiętacie książeczkę „Na jagody” Marii Konopnickiej? Niech ten tytuł 

stanie się dla was drogowskazem. Po czarne leśne skarby powinniśmy sięgać 
częściej niż tylko sezonowo w postaci bułek jagodzianek i pierogów z jago-
dowym nadzieniem. Soki i mrożonki mamy przecież przez cały rok. Najle-
piej byłoby, gdybyśmy sami zrobili sobie jagodowe zapasy. Na pewno znacie 
„babciną” receptę na problemy z brzuszkiem - suszone jagody! Ale czy wie-
cie, że czarne jagody poprawiają pamięć? Poprawiają także wzrok. Nic 
tylko je jeść. Dzisiaj podajemy przepis na placek z jagodami zwanymi w na-
szym regionie borówkami.

Ciasto jagodowe z orzechami

Składniki:
15 dag orzechów laskowych,
1 kostka (25 dag) margaryny,
1 torebka cukru waniliowego,
1,5 szklanka cukru,
4 jajka,

Wykonanie:
Orzechy posiekać. Margarynę utrzeć na kremowa masę z cukrem wanilio-

wym i 1 szklanką cukru. Do ucieranej masy wbić jajka i wsypać obie mąki 
wymieszane z proszkiem do pieczenia. Dołożyć 2/3 orzechów i śmietanę. 
Blachę wyłożyć pergaminem. Na spodzie równomiernie rozłożyć ciasto. Po-
sypać jagodami, lekko wciskając owoce do środka. Placek wstawić do pie-
karnika rozgrzanego do temperatury 1750 C. Piec około 30 min. Pozostały 
cukier stopić na patelni. Dołożyć resztę orzechów, krótko razem podsmażyć. 
Gorącą masę rozsmarować na pergaminie. Po wystygnięciu usunąć papier,  
a krokant drobno posiekać i posypać nim wierzch ostudzonego ciasta.

Smacznego!

1,5 szklanki mąki pszennej,
7 łyżek mąki ziemniaczanej,
2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
6 łyżek śmietany, 
50 dag jagód (borówek)
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Łowiectwo i ekologia

W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia
i prawdziwe zdarzenia, z którymi winni zapoznać się myśliwi, 
kandydaci na myśliwych oraz nasi przyjaciele.

Los
To wizyta, na którą
niesamowicie czekam
a zdarza się nieczęsto
i na ogół nocą.
Jest jak strumień ożywczy,
radość dla człowieka,
który już zapomina
jak tu żyć i po co.
Odwiedza mnie i szumi
o sobie jak kiedyś,
swe radości wspomina,
swe troski i biedy,
a ja mu ze swoich kłopotów
się zwierzam,
czego żal mi w tym życiu,
i czego mi nie żal.
i tak szumi i szumi
opowiada o sobie,
czasem łezkę wyciśnie,
czasem milczy jak w grobie,
lecz na jego wizytę
zawsze czekam cierpliwie,
tak znów pachnie igliwie
  (K. Winkler)

Artykuł sierpniowy rozpocznę waż-
nym wydarzeniem. Na początku lipca 
obchodzony był Jubileusz 20. lecia 
„Dukli.pl”. W tym samym czasie Pol-
ska objęła przewodnictwo w Unii Eu-
ropejskiej. 

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej  
w Dukli poświęcona była Jubileuszowi 
20. lecia miesięcznika dukielskiego. 
Wszyscy działacze związani z mie-
sięcznikiem zostali uhonorowani sta-
tuetką bądź grawertonem. Za ten gest 
pragnę podziękować Radzie, a szcze-
gólnie redaktor naczelnej Krystynie 
Boczar-Różewicz w imieniu własnym i 
członków Koła Łowieckiego „Rogacz” 
w Dukli. 

Rozpoczęło się lato oczekiwane 
przez wszystkich. Jednak brzydka aura 
przeszkodziła obchodom „Dni Dukli”. 
Dosyć jednak tych spraw, które mi-
nęły i powracamy na łono przyrody. 
Tu rozpocznę słowami zaczerpniętymi 
z „Łowca Polskiego” i tak trudno by-
łoby nam znaleźć kogoś, kto choć raz 
nie słyszał takich utworów jak „Pierw-

Uśmiechnij się!

Dukla – wczoraj i dziś
Redakcja Dukli.pl kontynuuje cykl „Dukla – wczoraj i dziś”, w którym po-

kazujemy jak Dukla zmieniała się w ciągu lat. Czytelników, którzy dysponują 
starymi zdjęciami Dukli i chcą się podzielić tym z innymi, zapraszamy do re-
dakcji. Zdjęcia zeskanujemy i będziemy wykorzystywać w kolejnych numerach 
gazety. Dla zobrazowania zmian pokazujemy zdjęcie danego miejsca w Dukli  
z chwili obecnej. Za każde dostarczone zdjęcie przewidujemy nagrody książkowe.  
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Redakcja

szy siwy włos” czy „Gdy mi Ciebie za-
braknie”. Niewiele osób kojarzy ich 
słowa z osobą autora, a jeszcze mniej- 
poza myśliwymi wie, że autor w/w me-
lodii- Kazimierz Winkler był zapalo-
nym łowcą. 

W większości swoich wywodów 
zaczerpnąłem temat „Pożegnanie z la-
sem” autora Bartosza Marca. W porów-
naniu do tego artykułu, ja nie sprzeda-
łem jeszcze sztucera, który służy mi 
już 50 lat, natomiast K. Winkler sprze-
dał sztucer, który służył mu 40 lat. Ja 
nie wypisałem się z PZŁ, zostałem 
ponadto nagrodzony tytułem „Hono-
rowy Członek Koła Łowieckiego „Ro-
gacz” w Dukli. Mogę jednak powie-
dzieć, że wzrok już nie ten sam, kondy-
cja nie pozwala na forsowne podchody 
i zasiadki. Uważam jednak, że polo-
wanie to przede wszystkim towarzy-
stwo przyjaciół, z których w tym cza-
sie wielu odeszło. Nie będę tu wspo-
minał wspaniałych towarzyszy łowów, 
gdyż to na pewno znajdzie swój wyraz 
w czasie obchodów 65-lecia naszego 
Koła, o czym wielokrotnie pisałem. 

Wspaniałe były pierwsze polowa-
nia, kiedy do łowiska szło się długo, 
nie było samochodów a zimy były 
„siarczyste”. Jednak był czas na od-
poczynek, zapalenie ogniska, przypie-
czenie tego, co kto miał a wiele razy 
pies był pierwszy i zabrał myśliwemu 
jego posiłek. Jeden z naszych kolegów 
śp. myśliwy zawsze pierwszy rozpalał 
ognisko, nic nie pomogło, odpoczynek 
musiał być. 

W sierpniu br. zostanie wydana spe-
cjalna kronika Koła z wieloma zdję-
ciami, historią oraz wspomnieniami 
myśliwych o przygodach w łowisku. 
Swoich przygód nie opisałem, bra-
kłoby stron kroniki. Z każdego, bo-
wiem polowania wysuwa się pewne 
niezapomniane wspomnienie, były we-
sołe, ale i smutne, kiedy to jeden z na-
szych kolegów zmarł na stanowisku na 
zawał serca. Nie pomogła fachowa po-
moc lekarza, który uczestniczył wten-
czas w polowaniu. Wesołych zdarzeń 
było sporo, trudno je przedstawić anali-
zując 50-letnią przynależność do Koła 
i udział w większości polowań, chyba, 
że zdrowie nawaliło. 

Obecnie najbardziej brakuje mi 
lasu, który dla myśliwych staje się 
niezawodnym, wiernym towarzy-
szem, serdecznym powiernikiem.  

Bez lasu świat kurczy się do wiel-
kości mieszkania. Trudno sobie wy-
obrazić, dlaczego tak się dzieje, ale 
wierzę, że nikt nie spojrzy na las tak 
jak myśliwy, który widział tam wszyst-
kie poranki i zmierzchy. 

Teraz większość czasu poświęcam 
razem ze swoim kolegą na współpracę 
z młodzieżą, zrzeszoną w Kołach Ligi 
Przyrody i Ekologii. Wydaje się nam, 
że przynosi to bardzo dobre efekty  
i wreszcie wszyscy zrozumieją, że ło-
wiectwo to nie tylko strzelanie ale  
i prace ekologiczne na rzecz środowi-
ska. Nasze spotkania cieszą się dużą 
popularnością i tutaj wspomnę ile pracy 
wkładają w to nauczyciele np. p. mgr 
Maria Walczak z LO w Dukli i pan mgr 
Magnuszewski z Tylawy. Wyniki tej 
współpracy to dokarmianie zwierzyny, 
gromadzenie karmy, walka z kłusow-
nictwem, utrzymanie remiz, budowa 
skrzynek lęgowych i wiele innych.  
Nadal prosimy o współpracę szkół z 
naszym Kołem, a nasz Zarząd na czele 
z prezesem Zdzisławem Dudzicem za-
pewne wynagrodzi współdziałanie. 

Kolejne sprawy opiszę w następ-
nych wydaniach „Dukli. pl” w swoim 
kąciku „Łowiectwo i ekologia” 

Myśliwy mówi do kolegi: 
Słyszałem, że masz kochankę? 
Tak, pół na pół.
Co to znaczy pół na pół?
Sypia z nią jeszcze jeden.

* * *
Jeden myśliwy mówi koledze, że rozwo-
dzi się ze swoją żoną.
Dlaczego?– pyta kolega
Dlatego, ze ona chodzi całymi dniami 
po knajpach.
Pije?
Nie, ona mnie szuka. 

* * *
Myśliwy przygląda się jak jego żona 
uczy psa służyć.
Daj spokój kochanie to kundel, to się 
nie uda…
Uda się uda, z tobą też mi na początku 
nie wychodziło.

* * *
Myśliwy pyta żony, czy nie krępuje się 
rozebrać u ginekologa?

Dlaczego, przecież to taki mężczyzna 
jak wszyscy inni.

* * *
Jeden myśliwy pyta panią: Czy mogę 
odprowadzić panią do domu?
Przykro mi ale jestem mężatką.

Ja jestem żonaty i też mi przykro z tego 
powodu.

Fryderyk Krówka 
Honorowy Członek KŁ ”Rogacz”  

w Dukli

Pałac w 2011 r.

Złotomedalowy wieniec jelenia karpackiego pozyskany przez Bronisława Pernala w okolicach 
Daliowej. Obecnie trofeum jest wicerekordem Polski.
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